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1 

HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

Ine Vanwesenbeeck en Floor Bakker 

 
1.1  Voorgeschiedenis en context van de studie 

Dit boek kent een lange voorgeschiedenis. De behoefte aan omvattende, up-to-
date en betrouwbare epidemiologische gegevens over de seksuele gezondheid in 
Nederland wordt al jarenlang benadrukt, door uiteenlopende groepen 
professionals in de seksuologische zorg en, niet in laatste instantie, door 
medewerkers van Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit (en haar 
voorganger NISSO, Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch 
Onderzoek). De laatste representatieve gegevens over (een selectie van) 
seksuologische problematiek stammen uit eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
(Van Zessen & Sandfort, 1991). Thema’s die nu actueel zijn, zoals ongewenste 
zwangerschappen, seksuele disfuncties en seksueel geweld, werden daarin niet 
of nauwelijks bevraagd, zorgbehoefte en zorggebruik (anders dan in relatie tot 
soa en hiv) evenmin. Oudere leeftijdsgroepen (>50 jaar) waren niet 
vertegenwoordigd. Recenter inzicht beperkt zich tot deelpopulaties, bijvoorbeeld 
homo- en biseksuele mannen (Hospers, Dörfler & Zuilhof, 2004) of jongeren 
(De Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005). De seksuele gezondheid 
van de algemene volwassen Nederlandse bevolking in brede zin is 
wetenschappelijk gezien lang terra incognita gebleven.  
 
Toch bestaat ook het beleidsvoornemen om het gewenste inzicht te verkrijgen al 
lang. Toenmalig Minister van VWS, mevrouw Borst-Eilers, heeft reeds in 2002 
het ‘Vervolgprogramma Seksualiteit’ gefiatteerd dat op haar verzoek is 
vormgegeven door ZonMw, de stimulerings- en financieringsorganisatie voor 
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Eén van de onderdelen van het 
programma betreft epidemiologisch onderzoek ten behoeve van het zicht op ‘de 
beleving, het gedrag en de aard en omvang van problemen en behoeften op het 
terrein van seksuele en reproductieve gezondheidszorg’1. Hierbij dient niet 
alleen gekeken te worden naar prevalentie en incidentie van problematiek c.q. 
                                                        
1 Brief d.d. 24 april 2002 van ZonMw aan de Minister. 



H O O F D S T U K  1  

2 

zorgbehoefte, zo is benadrukt, maar tevens naar de (ver)spreiding daarvan 
binnen uiteenlopende bevolkingsgroepen (te onderscheiden naar sekse, leeftijd, 
etniciteit, seksuele geaardheid en gezondheid) en naar de onderlinge samenhang 
oftewel co-morbiditeit.  
 
Bij de uitwerking van het programma hebben VWS en ZonMw er vervolgens 
geheel terecht voor gekozen om opdracht te verlenen tot de ontwikkeling van 
een duurzame monitor van seksuele gezondheid, niet tot slechts een éénmalig 
onderzoek. De opdracht tot de ontwikkeling van wat nu de ‘Monitor seksuele en 
reproductieve gezondheid, zorgbehoefte en zorggebruik (Monitor SRGZ)’ is 
gaan heten, is eind 2003 aan Rutgers Nisso Groep verstrekt. Het belangrijkste 
streven van de Monitor SRGZ is het verwerven van gedegen inzicht in vraag en 
aanbod op het veelzijdige terrein van de seksuele gezondheid, onder andere met 
als doel deze beter op elkaar aan te laten sluiten. Aan de ene kant wordt de 
seksuele gezondheidszorg, de aanbodkant dus, in kaart gebracht met behulp van 
jaarlijkse analyse en rapportage over diverse registraties, zoals het Landelijk 
Informatie Netwerk Huisartsen (LINH), de landelijke abortus-registratie (LAR), 
en de registraties door de poliklinieken seksuologie (georganiseerd in het LOPS, 
Landelijk Overleg Poliklinieken Seksuologie). De monitor stelt zich tevens ten 
doel deze registraties te optimaliseren en te integreren. Momenteel zijn ze nog 
erg divers in de uiteenlopende sectoren, vertonen grote witte plekken en worden 
onvoldoende afgestemd of in samenhang beschouwd.  
 
De voor het beleid relevante vraag naar de aard en omvang van seksuologische 
problematiek en seksuologische hulpverlening kan echter niet uitsluitend 
beantwoord worden op basis van registraties in de zorg, zelfs als die optimaal 
zouden zijn. Het gegronde vermoeden bestaat, dat de omvang van het 
zorggebruik, zeker als het om seksuele problemen gaat, slechts een deel van de 
omvang van de zorgbehoefte laat zien. Daarom worden, ten tweede, in de 
Monitor SRGZ periodiek bevolkingstudies uitgevoerd over de aard en omvang 
van seksuologische problematiek en zorgbehoefte op uiteenlopende 
deelgebieden van seksuele gezondheid, de vraagkant dus. Het boek dat nu 
voorligt, beschrijft de resultaten van de epidemiologische ‘kick-off’ in deze 
Monitor SRGZ: een langverwachte, grootschalige populatiestudie onder een zo 
representatief mogelijke steekproef van de algemene volwassen bevolking in 
Nederland. De studie heeft betrekking op alle belangrijke aspecten van seksuele 
gezondheid.  
 



I N L E I D I N G  

3 

1.2 Wat is  seksuele gezondheid? 

Seksuele gezondheid is een relatief nieuw begrip. Internationaal is het concept 
‘sexual health’ in eerste instantie geïntroduceerd als onderdeel van ‘reproductive 
health’. In het actieprogramma naar aanleiding van de International Conference 
on Population and Development (ICPD) die in 1994 in Cairo werd gehouden, 
staat: ‘Reproductive health […] also includes sexual health, the purpose of 
which is the enhancement of life and personal relations, and not merely 
counselling and care related to reproductive and sexually transmitted diseases’ 
(United Nations, 1994: para 7.2). Seksuologen en seksuele gezondheidswerkers 
hebben later benadrukt, dat seksuele gezondheid uiteraard het parapluconcept 
moet zijn waar, vice versa, reproductieve gezondheid een onderdeel van uit- 
maakt. Een dergelijk standpunt ging echter destijds meerdere conservatieve 
partijen, waarvoor seksuele activiteit buiten het huwelijk en los van reproductie 
onacceptabel is en beter niet benadrukt wordt, nog te ver. Niettemin is de ICPD 
gedenkwaardig; met de introductie van beide begrippen, reproductieve én 
seksuele gezondheid, verschoof de aandacht van macro-demografische trends in 
gezinsvorming naar het welzijn van individuen. Ook de opvatting van seksuele 
gezondheid als meer dan (de afwezigheid van) reproductieve en soa-
problematiek is van belang. Met name de opkomst van hiv/aids, van (aandacht 
voor) seksueel en ‘gender-based’ geweld en van seksuele disfuncties hebben de 
studie van seksuele gezondheid op een breder terrein dan ‘alleen’ reproductieve 
thema’s noodzakelijk gemaakt, aldus de World Health Organisation (WHO, 
2006). Seksuele gezondheid wordt dus per definitie opgevat als omvattend en 
veelzijdig. Ook is het meer dan alleen maar de afwezigheid van ziekte. De meest 
recente (zij het nog niet geaccordeerde en dus nog niet officiële) definitie van de 
WHO luidt: ‘Sexual health is a state of physical, emotional and mental well-
being related to sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or 
infirmity. Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality 
and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and 
safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For 
sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all persons 
must be respected, protected and fulfilled’ (WHO, 2006). 
 
Terwijl seksuele gezondheid meer is dan slechts de afwezigheid van ziekte, 
manifesteren ‘pleasurable and safe sexual experiences, free of violence’ zich 
tegelijkertijd wel degelijk pas in de afwezigheid van problemen en negatieve 
ervaringen van uiteenlopende aard. Naast de verdeling van positieve aspecten 
als seksuele en relationele satisfactie en positief seksueel zelfbeeld, zal in deze 
studie daarom ook gekeken worden naar de verdeling van problemen en 
klachten die als hindernissen voor seksueel welzijn worden opgevat. Thematisch 
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worden alle relevante gebieden in dit kader bestreken: seksueel gedrag en 
relatievorming; seksuele attituden, betekenis en beleving; seksuele identiteit; 
specifieke seksuele wensen en overmatig seksueel verlangen; problemen met het 
seksueel functioneren; zwangerschap, anticonceptie en abortus; infertiliteit; 
soa/hiv, testgedrag en condoomgebruik; en seksueel geweld. Seksualiteit en 
seksuele gezondheid manifesteren zich in gedachten, emoties, opvattingen, 
gedragingen en relaties van mensen en worden beïnvloed door vele factoren. 
Door de WHO wordt benadrukt, dat de studie van seksuele gezondheid 
holistisch dient te zijn, rekening houdend met biologische, psychologische, 
sociale, culturele, religieuze, politieke en economische invloeden. In deze 
(beschrijvende) epidemiologische studie wordt de verdeling van aan seksualiteit 
gerelateerde emoties, cognities, gedragingen en relaties dan ook, waar mogelijk, 
beschouwd naar demografische achtergronden van de betrokken individuen. 
 
1.3 Het beleidsbelang van seksuele gezondheid 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat seksualiteit en reproductie basale 
drijfveren zijn in de levens van mensen en een fundamentele factor vormen in 
hun algehele gezondheid en welzijn. Seksualiteit en reproductie kunnen in hun 
positieve hoedanigheid verbonden zijn met het grootste geluk, kwaliteit van 
leven, en goed sociaal en professioneel functioneren. In hun negatieve hoedanig-
heid kunnen ze, aan de andere kant, voor de grootste ellende zorgen. Enkele 
illustraties zijn de volgende. Tenminste één op de vijf cliënten in de GGZ is 
slachtoffer van seksueel geweld (Höing & Vanwesenbeeck, 2004). Seksualiteit 
en relaties staan al jaren nummer één op de lijst van hulpvragen bij telefonische 
hulpdiensten zoals Korrelatie. En een substantieel deel van alle delinquentie 
betreft aan seksualiteit en relaties gerelateerde misdrijven. Ook vanuit een 
macroperspectief spelen seksualiteit en reproductie een grote rol in de 
maatschappelijke verhoudingen. Zo is seksuele gezondheid sterk verbonden aan 
de verhoudingen tussen de seksen en de sociale positie van vrouwen. Op 
mondiaal niveau zien we tevens sterke verbanden tussen seksuele 
(on)gezondheid en armoede.  
 
Op micro- en mesoniveau, is de relevantie van SRG voor de volksgezondheid op 
uiteenlopende terreinen evident. Dit geldt bijvoorbeeld voor anticonceptie en 
abortus, voor seksueel geweld en voor soa/hiv-infecties. Deze thema’s kunnen 
op velerlei manieren een bedreiging vormen voor de volksgezondheid in directe 
zin, maar tevens in indirecte zin, gezien de ernstige gevolgen die ze kunnen 
hebben voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheid van de betrokkenen. 
Bovendien hangen ze onderling samen. Zo is het bijvoorbeeld overtuigend 
aangetoond dat seksueel misbruik in de jeugd niet alleen ernstige gevolgen heeft 
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voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de slachtoffers, maar tevens 
negatief uitwerkt op de algehele seksuele competentie waaronder soa/hiv-
preventief gedrag op latere leeftijd.  
 
Daarnaast is er ook toenemende evidentie voor minder vanzelfsprekende 
associaties tussen seksuele gezondheid en een veelheid van andere 
gezondheidsaspecten. Zo is er inmiddels betrouwbare documentatie van 
verbanden (steeds in de richting van betere gezondheid) tussen seksuele 
expressie enerzijds en anderzijds levensduur, hartziekten, borstkanker, 
immuniteit, gezonde slaap, jeugdigheid en fit-zijn, endometriose en andere 
menstruatieklachten, rug- en hoofdpijnen, algemene kwaliteit van leven, 
depressie en suïcidaliteit, stress, eigenwaarde, sociaal functioneren en 
spiritualiteit (Gianotten, Whipple, Owens & Knowles, 2006).  
 
Hiermee wordt duidelijk dat volksgezondheidbeleid zich niet alleen moet richten 
op een bestrijding van en adequate zorg bij de negatieve ‘uitwassen’ van 
seksualiteit en reproductie (zoals inadequate anticonceptie, ongeplande 
zwangerschap en abortus, soa/hiv-infecties en gekoppeld risicogedrag, en 
seksueel geweld), maar tevens werk moet maken van de bevordering van de 
seksuele gezondheid in de zin van een positieve seksualiteitsbeleving en 
gezonde relatievorming. De dagelijkse praktijk in gezondheidszorg en justitiële 
sfeer (om nog maar te zwijgen van de wereld van de media, de kunsten en de 
commercie) laat zien dat deze niet vanzelfsprekend zijn voor grote groepen 
mensen. Aan seksuele gezondheid moet gewerkt worden! Inzicht in de 
epidemiologie is daarbij van cruciaal belang. 
 
1.4  Doelstel l ing van deze studie 

Het is precies die epidemiologische kennis voor Nederland die deze studie 
beoogt te bevorderen. De populatie die wordt bestudeerd is de volwassen 
bevolking van 19 tot en met 69 jaar. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op 
de wijze waarop zij zijn geworven en de kenmerken van de resulterende 
steekproef.  
 
Doelstelling van deze studie is om voor deze populatie de seksuele gezondheid 
anno 2006 in kaart te brengen. Dit doen we door op relevante terreinen gedrag, 
ervaringen en beleving te bevragen. Deze terreinen zijn, zoals gezegd, seksueel 
gedrag en relatievorming in het algemeen; seksuele attituden en seksueel 
zelfbeeld; specifieke seksuele wensen en overmatig seksueel verlangen; 
problemen met het seksueel functioneren; zwangerschap, anticonceptie en 
abortus; infertiliteit; soa/hiv, testgedrag en condoomgebruik; en seksueel 
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geweld. Waar toepasselijk is aandacht voor positieve beleving en satisfactie, 
maar daarnaast wordt vooral gericht aandacht besteed aan de prevalentie van 
dissatisfactie en problemen op de uiteenlopende terreinen. Expliciet wordt steeds 
gevraagd naar de mate waarin men behoefte heeft aan zorg op een bepaald 
terrein, en of men deze zorg ook gezocht en/of gekregen heeft. In zijn 
algemeenheid wordt vastgesteld met welke gezondheidszorgsectoren men 
contact heeft gehad in verband met seksuele gezondheidsproblematiek. Ook 
wordt bekeken in hoeverre bepaalde problemen en zorgbehoeften met elkaar 
samenhangen, waarmee de zogenaamde co-morbiditeit geëxploreerd wordt. Het 
niveau van de seksuele (on)gezondheid wordt systematisch gerelateerd aan 
relevante demografische kenmerken van de respondenten, zodat duidelijk wordt 
hoe problematiek c.q. zorgbehoefte is verdeeld over verschillende bevolkings-
groepen zoals, per sekse, te onderscheiden naar leeftijd, opleidingsniveau, 
etniciteit, religieuze achtergrond en stedelijkheid. De seksuele (on)gezondheid 
van homo- en biseksuele mannen en vrouwen en van chronisch zieken en 
gehandicapten krijgen separaat aandacht. Waar mogelijk worden de bevindingen 
in historisch en internationaal perspectief geplaatst.  
 
1.5  Methoden van onderzoek 

Werving van de respondenten 
Als wervingsmethode is gekozen voor het benaderen van het internetpanel 
Euroclix. Uit de testfase bleek dat de respons bij werving via een bestaand 
internetpanel vele malen hoger is dan de respons bij werving via de telefoon 
(respectievelijk 32% en 6%). Bovendien heeft werving via een internetpanel als 
voordeel dat er, na een aselecte fase, gericht bijgeworven kan worden om tot een 
steekproef te komen die zo representatief mogelijk is voor de Nederlandse 
bevolking. Respondenten ontvangen in dit geval in ruil voor hun deelname 
zogenoemde clix. De clix die respondenten verdienen, kunnen ze omzetten in 
korting op producten die ze via internet aanschaffen.  
 
De werving heeft plaatsgevonden van november 2005 tot februari 2006. In de 
eerste wervingsfase zijn 2.000 respondenten aselect geworven. Tijdens deze fase 
is dus nog geen rekening gehouden met demografische kenmerken van de 
panelleden. In deze groep van 2.000 respondenten bleken allochtonen 
ondervertegenwoordigd te zijn, evenals bepaalde leeftijds- en opleidings-
categorieën. In de tweede fase werden vervolgens steeds kleine, select gekozen 
groepen uitgenodigd voor het onderzoek. Op deze manier werd de 
representativiteit van de steekproef naar (kruisingen van) leeftijd, geslacht, 
opleiding en etniciteit zo goed als mogelijk gewaarborgd. Na afloop van de 
tweede fase bleek dat er nog een tekort was aan personen met een Turkse of 
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Marokkaanse achtergrond. Hier was een aanvullende werving voor nodig. Deze 
werving is gedaan via een tweede internetpanel, Bloomerce. Dit resulteerde in 
65 ingevulde vragenlijsten door personen met een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond. In totaal hebben 4.170 personen uit de internetpanels de vragenlijst 
compleet ingevuld. De uiteindelijke respons bedraagt hiermee 28%. 
 
Er was tevens een aanvullende werving nodig van homoseksuele mannen en 
vrouwen, aangezien we minimaal 100 homoseksuele mannen en 100 lesbische 
vrouwen in de steekproef wensten om uitspraken te kunnen doen over deze 
groepen. De aanvullende werving van homoseksuele mannen en vrouwen heeft 
niet plaatsgevonden via een internetpanel, maar via het plaatsen van oproepen 
op enkele tientallen specifieke internetsites (waaronder www.zijaanzij.nl en 
www.expreszo.nl). Dit resulteerde in 159 compleet ingevulde vragenlijsten door 
personen met een homo- of biseksuele voorkeur. Aangezien deze personen op 
een andere manier zijn geworven dan de rest, worden ze enkel ingezet in 
hoofdstuk 12, waar het daar specifiek gaat over de bevindingen bij homo- en 
biseksuele mannen en vrouwen. Waar echter, ook in hoofdstuk 12, uitspraken 
worden gedaan die geldig zouden zijn voor de Nederlandse populatie, beperken 
we ons tot de demografisch representatieve steekproef.  
 
Non-respons onderzoek 
Aan de personen die niet mee wilden doen aan het onderzoek, is gevraagd naar 
de redenen hiervoor. Het vragenlijstje werd door slechts 198 (2%) van de 
“weigeraars” ingevuld. Van deze 198 personen gaf 45% aan dat ze niet mee 
wilden werken aan het onderzoek, omdat het onderwerp te intiem of privé was. 
Nog eens 6% was bang dat het onderwerp vervelende emoties zou oproepen. De 
overgrote meerderheid van de overige personen gaf als reden op dat ze nu geen 
tijd of zin hebben om een vragenlijst in te vullen (43%). 
  
Kenmerken van de steekproef  
Van de 4.170 respondenten geven desgevraagd 23 personen aan de vragen niet 
naar waarheid te hebben ingevuld (0,6%). Deze personen hebben we verwijderd 
uit het databestand, en tellen dus in de rest van het boek niet meer mee. Daarmee 
krijgt de steekproef een omvang van 4.147 respondenten. In bijlage 1a. staan 
hun demografische kenmerken. De samenstelling van de steekproef wijkt met 
name voor leeftijd en stedelijkheid af van de samenstelling in de Nederlandse 
bevolking. Er is besloten te wegen op leeftijd, geslacht, opleiding en 
stedelijkheid, zodat de steekproef representatief is op deze factoren voor de 
Nederlandse bevolking. In bijlage 1b. staan de demografische kenmerken na 
weging weergegeven.  
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Na afname van de vragenlijst via internet bleek dat een beperkt aantal vragen ten 
onrechte niet was voorgelegd aan de respondenten door een programmeerfout 
van het externe, ondersteunende bureau. Hierdoor was een aanvullend 
onderzoek noodzakelijk. De 4.170 respondenten die aan het basisonderzoek 
hadden meegewerkt, kregen een tweede, sterk verkorte vragenlijst voorgelegd. 
De respons op dit aanvullende onderzoek was 59%. De hoofdthema’s waarop 
het aanvullende onderzoek betrekking had, waren geboorteregeling en 
infertiliteit bij mannen, en condoomgebruik.  
 
Beperkingen van de steekproef  
De betrouwbaarheid van epidemiologisch onderzoek valt of staat met de 
representativiteit van de steekproef. In deze studie is daarom aan de 
samenstelling daarvan veel aandacht besteed en is, ongetwijfeld, het beste 
bereikt dat momenteel haalbaar is. Niettemin zijn bij een respons van 28% enige 
kantekeningen op zijn plaats. Om te beginnen, zijn er aanwijzingen dat werving 
van respondenten via een internetpanel maakt dat er een onderzoeksgroep wordt 
verkregen die relatief sterk actief is op het internet. Daarom moeten de 
bevindingen inzake seks op en via internet met voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Een tweede beperking van de huidige wervingmethode is dat 
uitsluitend personen in een reguliere woonsituatie worden bereikt, en geen 
personen in detentie, in ziekenhuizen of in intramurale zorginstellingen. Met 
name de onderzoeksgroep chronisch zieken en gehandicapten wordt door dit 
gegeven beïnvloed.  
 
Hoe kleiner de subgroep in een populatie en dus steekproef, hoe meer het er op 
aankomt wie er precies in zitten en hoe sneller er sprake kan zijn van eventuele 
gebrekkige representativiteit ten opzichte van de gehele subpopulatie waar de 
subgroep naar verwijst. Voor zowel etnische als seksuele minderheden geldt dit 
risico dus relatief sterk. Om die reden is niet gewogen op etniciteit, aangezien de 
aantallen voor de etnische minderheden daarvoor te klein zijn. De 
demografische representativiteit van de etnische minderheden, waaronder 
groepen met een Turks/Marokkaanse of Surinaams/Antilliaanse achtergrond, is 
daarmee minder zeker dan bij de autochtone meerderheid. In vergelijking met 
autochtone Nederlanders blijken de respondenten uit de etnische minderheden in 
ieder geval relatief jong, met ongeveer eenzelfde opleidingsniveau en 
woonachtig in relatief stedelijke gebieden. Uit CBS-gegevens blijkt de 
bestudeerde groep daarmee iets te jong en te hoog opgeleid om optimaal 
representatief te zijn voor de gehele etnische minderheidspopulatie, terwijl de 
verdeling naar stedelijkheid wel conform de werkelijkheid is.  
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Daarnaast is het mogelijk dat, onder etnische minderheden nog sterker dan onder 
anderen, de personen die bereid zijn mee te doen aan onderzoek op het terrein 
van seksualiteit en relaties, een specifieke, niet representatieve verhouding 
hebben tot het onderwerp. In internationaal onderzoek is gevonden dat 
vrijwilligers in seksuologisch onderzoek seksueel relatief actief zijn en er op het 
terrein van seksualiteit relatief liberale attituden op na houden. Het is 
onmogelijk te achterhalen op welke aan seksualiteit gerelateerde gevoelens en 
gedragingen de hier onderzochte groep afwijkt van de Nederlandse volwassen 
bevolking, maar bij de interpretatie van de bevindingen moet, zeker waar het 
etnische minderheden betreft, met dit gegeven rekening gehouden worden.  
  
Vragenl i jst  en instrumentarium 
Bij het opstellen van de vragenlijst is waar mogelijk gebruik gemaakt van 
bestaande, gevalideerde vraagmodules. Zo zijn de vragen naar sociaal-
demografische kenmerken als opleiding, religie, huishoudsamenstelling, 
inkomen, en lichamelijke en psychische gezondheid ontleend aan de 
standaardvraagstellingen die GGD Nederland heeft ontwikkeld voor de Monitor 
Volksgezondheid. Voor de seksgerelateerde variabelen is gesteund op zowel 
Nederlandse als internationale bronnen, waarbij getracht is een balans te vinden 
in relevantie voor de Nederlandse situatie en vergelijkbaarheid met 
internationale studies. De vraagmodules voor het seksuele (risico)gedrag zijn in 
afstemming met andere relevante partijen in het veld (waaronder het RIVM, Soa 
Aids Nederland en GGD Nederland) tot stand gekomen. Deze vraagmodules 
zullen, weliswaar ingekort, in de toekomst ingezet gaan worden in andere 
regionale en nationale onderzoeken van de betrokken instellingen, zoals de 
eerder genoemde monitor Volksgezondheid. De bevindingen van het huidige 
onderzoek vormen hiermee een benchmark voor toekomstig onderzoek in 
Nederland. De psychometrische gegevens van de gebruikte schalen zijn 
opgenomen in bijlage 2.  
 
Uitgevoerde analyses 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn verschillende statistische 
technieken gebruikt. Verschillen tussen groepen respondenten op uitkomsten die 
in percentages worden weergegeven (zoals het percentage mannen en vrouwen 
dat bepaald gedrag vertoont) zijn getoetst met behulp van de Chi2-toets. Bij het 
vergelijken van gemiddelden tussen groepen (zoals de gemiddelde scores van 
mannen en vrouwen op een attitudeschaal) is gebruik gemaakt van een variantie-
analyse. Indien verschillen naar etnische achtergrond en naar religie na controle 
voor leeftijd en opleidingsniveau niet in stand bleven, wordt daarvan in de tekst 
melding gemaakt. Samenhangen tussen twee variabelen waarvan er tenminste 
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één op intervalniveau is gemeten (bijvoorbeeld leeftijd, maar ook schaalscores) 
zijn nagegaan met Pearson’s product-moment correlatie. In de tabellen is 
zichtbaar hoe sterk de verbanden zijn en wat de richting is van het verband. 
Naarmate een correlatie dichter bij -1 of +1 ligt, is een gevonden verband 
sterker.  
 
De samenhang van meerdere variabelen tegelijkertijd met één continue 
uitkomstmaat is getoetst met lineaire regressie. In de tekst of tabel worden in dit 
geval gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (ß) weergegeven. Deze geven de 
richting en de sterkte van het verband met de uitkomstmaat aan. De hoogte van 
ß is op een vergelijkbare manier te interpreteren als die van de correlatie-
coëfficiënt. 
 
In de tabellen wordt steeds aangegeven of er statistisch significante verschillen 
of samenhangen zijn gevonden. Significante verschillen worden aangegeven met 
een ▲, ∆, ▼ of . Een ▲ of ∆ geeft aan dat een percentage of gemiddelde 
relatief hoog is, gegeven het overeenkomstige percentage in de gehele groep of 
gemiddelde in de rest van de groep, met een significantiewaarde van 
respectievelijk 0,01 en 0,05. Dit betekent dat de kans dat de gevonden 
verschillen op toeval berusten kleiner is dan 1% respectievelijk 5%. Een ▼ of  
geeft aan dat een percentage of gemiddelde relatief laag is, met wederom een 
significantiewaarde van respectievelijk 0,01 en 0,05. Het significantieniveau van 
een samenhang wordt aangeduid met sterretjes. Een * duidt op een significantie-
niveau van 5%, een ** op 1%. Soms wordt een sterretje in de tabel ook gebruikt 
om aan te geven dat de groepen te klein waren om statistisch te kunnen toetsen, 
dit staat dan in de voetnoot bij de tabel.  
 
In het boek geven we niet systematisch informatie over de effectgroottes. Wel 
wordt er in de eerste hoofdstukken (2 tot en met 5) rekening gehouden met de 
relatief grote omvang van de steekproef, door als extra criterium voor het tonen 
van significante verschillen een ondergrens voor de effectgrootte te hanteren. 
Hiermee wordt voorkomen dat marginale, te verwaarlozen effecten toch worden 
benoemd. In de resterende hoofdstukken wordt veelal met subgroepen van 
respondenten, en dus met lagere aantallen gewerkt, waardoor het hanteren van 
een ondergrens voor de effectgrootte niet noodzakelijk is.  
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HOOFDSTUK 2 

HET SEKSUELE KLIMAAT IN NEDERLAND 

Ine Vanwesenbeeck en Floor Bakker 

 
In een boek over seksuele gezondheid mag een beschouwing van de 
maatschappelijke context, het algehele seksuele klimaat, niet ontbreken. Op dit 
vlak zou een veelheid aan onderwerpen behandeld kunnen worden. De kwaliteit 
van de seksuele vorming op scholen, de effectiviteit van de voorzieningen in de 
seksuele gezondheidszorg, en de beeldvorming inzake seksualiteit in de media, 
om er enkele te noemen. Dit boek doet echter verslag van een bevolkingstudie. 
Gegevens zijn verzameld bij individuen die over hun persoonlijke seksuele 
gezondheid zijn bevraagd. Er is geen onderzoek gedaan op scholen, in gezinnen, 
in instellingen, of naar media-uitingen. Wél is de respondenten naar hun mening 
gevraagd over enkele seksuele thema’s. Op basis van hun antwoorden tonen we 
hieronder, aan de hand van de attituden van de onderzoeksgroep, een glimp van 
het seksuele klimaat in Nederland anno 2006. 
 
2.1 Attituden ten aanzien van seksualiteit  en gender 

In tabel 2.1 staan de resultaten met betrekking tot seksueel conservatisme en 
genderconservatisme. De gemiddelde itemscore voor de schaal seksueel 
conservatisme is bij zowel vrouwen als mannen 2,2. Het betreft hier een 5-
puntsschaal met een score 3 als (neutrale) middelpunt, dus de respondenten zijn 
het overwegend (maar zeker niet extreem) oneens met de conservatieve 
uitspraken. Hoewel er over het geheel geen sekseverschil is inzake seksueel 
conservatisme, worden er op de afzonderlijke uitspraken wel verschillen tussen 
vrouwen en mannen gevonden. Zo wordt ‘zelfbevrediging’, opvallend genoeg, 
door iets meer mannen dan vrouwen veroordeeld. Eveneens zijn meer mannen 
dan vrouwen het eens met de uitspraak dat ‘mensen pas met elkaar naar bed 
mogen als ze een vaste relatie hebben’. Aan de andere kant scoren vrouwen 
weer conservatiever dan mannen op het punt van porno en hechten zij iets 
sterker dan mannen aan het traditioneel mannelijke initiatief bij versieren.  
 
Twee van de hier opgenomen uitspraken zijn in Seksualiteit in Nederland (van 
Zessen en Sandfort, 1991) ook bevraagd, namelijk de uitspraken over 
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masturbatie en over seks zonder dat van een vaste relatie sprake is. Ten behoeve 
van een adequate vergelijking van de resultaten van het onderzoek uit 1991 en 
het huidige onderzoek, is de leeftijdsrange van de respondenten in beide 
onderzoeken in overeenstemming gebracht door de personen ouder dan 50 jaar 
buiten beschouwing te laten. Voor wat betreft de uitspraak over masturbatie 
komen er geen noemenswaardige verschuivingen naar voren. Zowel in 1991 als 
in 2006 vindt ongeveer 8% van de mannen en vrouwen van 50 jaar of jonger dat 
‘zelfbevrediging toch eigenlijk niet goed te praten is’. Voor wat betreft de mate 
van instemming met seks zonder dat van een vaste relatie sprake is, is wel een 
sterke verschuiving te zien in de richting van een permissieve attitude: destijds 
vond 31% van de mannen en 47% van de vrouwen dat dit eigenlijk niet kon, 
tegenover respectievelijk 14% en 8% nu. Vooral vrouwen hebben hier een flinke 
draai gemaakt.  
 
Tabel 2.1 Seksueel conservatisme en genderconservatisme naar sekse (%)  
  Mannen Vrouwen Totaal 
Seksueel conservatisme     
Zelfbevrediging is toch eigenlijk niet 
goed te praten 

(sterk) eens 10,0 ∆ 7,8  8,9 

Het is prima als mensen naar porno 
kijken 

(sterk) oneens 4,0  11,9▲ 7,9 

Vrouwen moeten zich op het gebied 
van seks terughoudender gedragen 
dan mannen 

(sterk) eens 3,0  2,8  2,9 

Een man hoort een vrouw te 
versieren, niet andersom 

(sterk) eens 12,5  15,8▲ 14,1 

Pas als mensen een vaste relatie 
hebben, mogen ze met elkaar naar bed

(sterk) eens 14,0▲ 8,5  11,3 

Gemiddelde schaalscore  
Seksueel conservatismea 

 2,2  2,2  2,2 

Genderconservatisme     
Een man behoort zich als man te 
gedragen 

(sterk) eens 38,6▲ 28,0  33,4 

Een vrouw behoort zich als vrouw te 
gedragen 

(sterk) eens 41,0▲ 29,2  35,2 

Gemiddelde schaalscore  
Genderconservatismea 

 3,2▲ 3,0  3,1 

 N 2100  2046  4146 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
a  5-puntsschaal, 1=niet van toepassing, 5=sterk van toepassing 



H E T  S E K S U E L E  K L I M A A T  I N  N E D E R L A N D  

 

13 

Kijken we vervolgens naar de resultaten inzake genderconservatisme, dan 
blijken vrouwen hier gemiddeld neutraal te scoren (gemiddelde schaalscore 3), 
terwijl mannen (3,2) iets sterker richting conservatisme neigen. Scores op beide, 
afzonderlijke items laten zien dat grofweg vier op de tien mannen en drie op de 
tien vrouwen vinden dat een ‘man zich als man’ en een ‘vrouw zich als vrouw’ 
dient te gedragen. De uitspraak over mannen is 15 jaar geleden door van Zessen 
en Sandfort ook opgenomen en bij vergelijking blijken ook op dit punt vooral de 
vrouwen liberaler te zijn geworden: mannen scoorden destijds hetzelfde als nu, 
maar toen hechtte nog 10% meer vrouwen dan nu aan traditionele 
mannelijkheid.  
 
2.2  Homoseksualiteit ,  prostitutie  en abortus 

Attituden ten aanzien van deze onderwerpen zijn altijd een goede graadmeter 
voor het seksuele klimaat in een land. Nederland staat te boek als één van de 
meest liberale landen, met name als het om acceptatie van homoseksualiteit 
gaat. Overeenkomstig recente bevindingen van het Sociaal Cultureel Planbureau 
(Adolfsen en Keuzenkamp, 2006) wordt hier echter gevonden dat die acceptatie 
verre van algemeen is. De gemiddelde schaalscore voor homonegativiteit wijst 
immers (met een waarde van 2,5 voor beide seksen) maar net iets sterker 
richting acceptatie dan richting veroordeling. Ruim een vijfde van de 
Nederlanders heeft bedenkingen bij het homohuwelijk; krap een vijfde vindt dat 
er teveel aandacht is voor homoseksualiteit. Daarnaast is er een ‘harde kern’ van 
ongeveer 10% onder vrouwen en bijna het dubbele onder mannen, die 
homoseksualiteit gewoonweg niet ‘prima’ vindt. Daarbij valt op dat mannen 
homoseksueel gedrag door hun seksegenoten sterker afwijzen dan lesbische 
seks. Bij vrouwen zien we dit verschil niet. Deze bevinding, die overigens niet 
nieuw is, suggereert dat in de ogen van heel wat mannen traditionele 
mannelijkheid sterker wordt aangetast door homoseksualiteit dan traditionele 
vrouwelijkheid.  
 
Vervolgens is de respondenten één uitspraak over prostitutie voorgelegd. Uit de 
antwoorden blijkt dat een kleine groep van ongeveer één op de twintig 
Nederlanders, ondanks de legale status die prostitutie in ons land inmiddels 
heeft, het toch nog ‘verwerpelijk’ vindt. Opvallend maar niet verrassend is hier 
het relatief grote sekseverschil ten nadele van vrouwen. De antwoorden op een 
tweetal uitspraken over abortus tot slot laten zien dat de veroordeling daarvan 
met name bij mannen aanzienlijk sterker is: bijna één op vijf mannen en ruim 
één op tien vrouwen is het eens met de uitspraak ‘abortus is moord’. Jammer 
genoeg kunnen op deze punten geen vergelijkingen met 1991 worden gemaakt.  
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Tabel 2.2 Homonegativiteit, prostitutienegativiteit en abortusnegativiteit naar sekse (%)  
  Mannen Vrouwen Totaal 
Homonegativiteit     
Het is prima als mannen seks  
met elkaar hebben 

(sterk) oneens 18,9 ▲ 10,0  14,5 

Het is prima als vrouwen seks  
met elkaar hebben 

(sterk) oneens 10,9  9,4  10,1 

Het is goed dat homoseksuelen 
tegenwoordig met elkaar mogen 
trouwen 

(sterk) oneens 22,1  22,5  22,3 

Er is in het algemeen teveel aandacht 
voor homoseksualiteit 

(sterk) eens 15,8  21,0  18,4 

Gemiddelde schaalscore 
Homonegativiteita  

2,5  2,5  2,5 

Prostitutienegativiteit     
Prostitutie is verwerpelijk (sterk) eens 3,1  7,9 ▲ 5,5 
Abortusnegativiteit     
Abortus moet altijd mogelijk zijn 
wanneer een vrouw vindt dat het de 
beste oplossing is 

(sterk) oneens 8,0  9,9 ∆ 9,0 

Abortus is moord  (sterk) eens 18,0 ▲ 10,7  14,4 
 N 2100  2046  4146 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
a  5-puntsschaal, 1=niet van toepassing, 5=sterk van toepassing 
 
2.3  Verschil len naar demografie  

In tabel 2.3 valt te zien hoe attituden variëren met demografische kenmerken. 
Hierboven werd al duidelijk dat mannen inzake sekserollen en abortus iets 
conservatievere meningen hebben dan vrouwen. Wat betreft de demografische 
verschillen in seksuele opvattingen is het beeld over de gehele linie, zij het niet 
overal significant, consistent. Dit komt overeen met de bevinding dat de 
attituden sterk met elkaar samenhangen; een conservatieve houding ten aanzien 
van bijvoorbeeld abortus, gaat dus samen met conservatieve opvattingen op de 
andere terreinen. Opvattingen zijn relatief conservatief onder de 55-plussers, 
onder groepen met een lager opleidingsniveau, en onder mensen met een Turkse 
of Marokkaanse en islamitisch religieuze achtergrond. Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlanders scoren ook negatiever dan autochtonen op seksueel 
conservatisme, homonegativiteit en, in mindere mate, de veroordeling van 
abortus.  
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Tabel 2.3 Conservatieve, negatieve attituden naar demografie (gemiddelden) 
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Geslacht        

man 2290 2,2  3,2▲ 2,5  1,9  2,6 ▲ 

vrouw 1977 2,2  3,0  2,5  2,0  2,2  

Leeftijd        

19 - 34 jaar 1396 2,2▼ 3,3  2,5  1,9  2,3 ▼ 
35 - 54 jaar 1912 2,1▼ 3,1  2,5  1,9  2,3 ▼ 
55 - 69 jaar 959 2,4▲ 3,1  2,5  2,1  2,6 ▲ 
Opleiding        
laag 1345 2,3▲ 3,3  2,6▲ 2,1 ▲ 2,5 ▲ 
midden 1710 2,2  3,2  2,5  1,9  2,4  
hoog 1212 2,0▼ 3,0  2,3▼ 1,8 ▼ 2,2 ▼ 
Etniciteit         
autochtoon/westers 3955 2,2▼ 3,1▼ 2,5▼ 1,9 ▼ 2,3 ▼ 
Turks/Marokkaans 112 2,7▲ 3,6▲ 3,1▲ 2,4 ▲ 3,1 ▲ 
Surinaams/Antilliaans 103 2,4▼ 3,5 ∆ 2,7▼ 2,0 ▼ 2,6 ▼ 
Religie        
joods-christelijk 1800 2,4▼ 3,2▼ 2,7▲ 2,0 ▼ 2,6 ▼ 
islamitisch 108 2,9▲ 3,7▲ 3,3▲ 2,6 ▲ 3,3 ▲ 
ander geloof 212 2,3▼ 3,3  2,9▲ 2,0 ▼ 2,5 ▼ 
geen geloof 2147 2,0▼ 3,0▼ 2,2▼ 1,8 ▼ 2,2 ▼ 
Stedelijkheid            
weinig tot niet 839 2,1  3,1  2,6▲ 1,9  2,2  
sterk tot matig 2000 2,2  3,2  2,5  1,9  2,3  
zeer sterk  1333 2,3  3,1  2,3▼ 2,0  2,5  
Totaal  4146 2,2  3,2  2,5  2,0  2,4  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
a 5-puntsschaal;1=niet van toepassing,5=sterk van toepassing   
b 5-puntsitem;1=sterk oneens,5=sterk eens 
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Met betrekking tot homonegativiteit kan nog aangevuld worden, dat hier álle 
religieuze groepen conservatiever scoren dan degenen zonder geloof. Deze 
bevinding komt overeen met de recent gepubliceerde onderzoeksbevindingen 
van het Sociaal Cultureel Planbureau (Adolfsen en Keuzenkamp, 2006). Ook is 
dit het enige terrein waarop stedelijkheid een rol lijkt te spelen, en wel in de zin 
dat er niet onverwacht in de weinig stedelijke gebieden negatiever over 
homoseksualiteit wordt gedacht. De hier beschreven verschillen naar 
demografische kenmerken gelden zowel voor mannen als voor vrouwen.  
 
2.4  Conclusie 

Gezien de beperkte wijze waarop opvattingen over seksualiteit en enkele andere 
gelieerde onderwerpen hier bevraagd zijn, kan er slechts een tipje van de sluier 
gelicht worden wat betreft het seksuele klimaat anno 2006, en zijn internationale 
vergelijkingen niet mogelijk. Toch wagen we te concluderen, dat de opvattingen 
van Nederlanders niet zo liberaal zijn als vaak wordt gedacht. Ten aanzien van 
enkele aspecten van seksualiteit zijn de meningen weliswaar iets sterker liberaal 
dan ze conservatief zijn, maar ten aanzien van gender wordt toch nog sterker 
richting behoudendheid gescoord. Vrouwen lijken op beide punten, in 
vergelijking met 15 jaar geleden, iets meer vooruitgang geboekt te hebben dan 
mannen. Ook de acceptatie van homoseksualiteit kan beslist nog een flinke slag 
beter. Prostitutie wordt door één op 20 personen en iets meer door vrouwen 
veroordeeld, abortus door grofweg één op negen en relatief sterk door mannen. 
Ook aan de traditie dat laag opgeleide groepen en groepen met een religieuze, 
met name islamitische, achtergrond qua seksuele opvattingen relatief 
conservatief zijn, wordt nog overtuigend vastgehouden.   
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HOOFDSTUK 3 

SEKSUEEL GEDRAG 

Floor Bakker 

 
Alhoewel er uiteraard geen rechtlijnige relatie tussen seksuele gezondheid en 
seksueel gedrag bestaat in de zin dat meer seks ook meer seksuele gezondheid 
betekent, is het in een beschouwing over seksuele gezondheid wel degelijk van 
belang te weten wat mensen doen op seksueel gebied, en wat voor relatie(s) ze 
hebben met hun sekspartner(s). In dit hoofdstuk worden daarom eerst deze 
basisaspecten van seksuele gezondheid beschreven. 
 
3.1 Seksueel  gedrag  

Seksuele fantasieën,  masturbatie en seksueel  contact  
Allereerst is gevraagd naar seksuele fantasieën en masturbatie. In tabel 3.1 staan 
de bevindingen voor mannen en vrouwen weergegeven. Eén op de vijf 
respondenten geeft aan in de afgelopen zes maanden nooit seksuele fantasieën te 
hebben gehad, ongeveer 60% fantaseert wel eens, met een frequentie tussen een 
paar keer per half jaar tot een keer per week, terwijl bijna één op de vijf 
meerdere keren per week seksuele fantasieën heeft. Het aandeel vrouwen dat 
nooit of infrequent fantaseert is beduidend hoger dan het aandeel mannen. Voor 
wat betreft masturbatie komt hetzelfde beeld naar voren. Ook hier geeft 20% aan 
nooit te masturberen, masturbeert de meerderheid tenminste maandelijks, en 
masturbeert één op de vijf personen meerdere keren per week. Ook masturbatie 
komt bij mannen vaker voor dan bij vrouwen.  
 
Het aantal seksuele partners gedurende het hele leven varieert uiteraard sterk. De 
respondenten zijn redelijk gelijk verdeeld over de drie categorieën ‘1 of 2 
partners’, ‘3 tot 5 partners’, en ‘6 tot 20’ partners. Ruim 10% heeft daarnaast tot 
nu toe meer dan 20 seksuele partners gehad. Het gerapporteerde aantal seksuele 
partners is hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit geldt ook voor het aantal 
seksuele partners in de afgelopen zes maanden: hoewel bijna driekwart van 
zowel mannen als vrouwen aangeeft één seksuele partner gehad te hebben, is het 
aandeel met twee of meer partners groter bij mannen dan bij vrouwen. Er komen 
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geen verschillen tussen mannen en vrouwen naar voren in hoe vaak ze seks 
hebben. Eenderde van de volwassen Nederlanders heeft nooit of hooguit één 
keer per maand seksueel contact, eenderde heeft meerdere keren per maand 
contact, en voor wederom eenderde is de frequentie meerdere keren per week. 
 
Tabel 3.1 Seksueel gedrag naar sekse (%) 
  Mannen Vrouwen Totaal 

nee 10,7  30,0 ▲ 20,2 
hooguit 1 keer per maand 29,8  38,2 ▲ 33,9 
hooguit 1 keer per week 32,0 ▲ 22,8  27,5 

Seksuele 
fantasieën 
afgelopen 6 
maanden meerdere keren per week tot dagelijks 27,5 ▲ 9,0  18,4 

nee 13,3  27,3 ▲ 20,2 
hooguit 1 keer per maand 22,0  31,6 ▲ 26,7 
hooguit 1 keer per week 32,5  30,7  31,6 

Masturbatie 

meerdere keren per week tot dagelijks 32,2 ▲ 10,4  21,4 
0 2,1  1,6  1,9 
1 of 2 25,9  33,9 ▲ 29,9 
3 tot 5  25,0  29,7 ▲ 27,3 
6 tot 10 20,4  18,8  19,6 
11 tot 20 11,0  9,6  10,3 

Aantal seksuele 
partners 
gedurende gehele 
leven 

21 of meer 15,6 ▲ 6,5  11,1 
0 12,8  17,5 ▲ 15,1 
1 71,7  73,9  72,8 

Aantal seksuele 
partners 
afgelopen 6 mnd 2 of meer 15,5 ▲ 8,5  12,0 

nooit 13,0  17,5  15,2 
hooguit 1 keer per maand 16,8  15,1  15,9 
hooguit 1 keer per week 36,3  37,3  36,8 

Seksueel contact 
afgelopen 6 
maanden 

meerdere keren per week tot dagelijks 33,9  30,1  32,0 
gedurende hele leven 12,7  12,4  12,5 Seksueel contact 

met seksegenoten gedurende afgelopen 6 maanden 7,9  5,5  6,7 
minstens 1 keer in de afgelopen 6 maanden 10,3  5,8  8,1 Seks met iemand 

op het internet minstens 1 keer per maand 4,8  2,2  3,5 
minstens 1 keer in de afgelopen 6 maanden 8,1  4,4  6,3 Seks met iemand 

via het internet 
ontmoet minstens 1 keer per maand 2,1  1,0  1,6 
 n 2100  2046  4146 
▲ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (p≤0.01) 
 
 



S E K S U E E L  G E D R A G  

19 

Dertien procent heeft in zijn of haar leven wel eens seksueel contact met een 
seksegenoot gehad, dat ligt voor vrouwen en mannen ongeveer gelijk. Bekijken 
we dit voor de afgelopen zes maanden, dan gaat het om één op de 15 mensen, 
iets meer mannen dan vrouwen in dit geval (alhoewel het verschil niet statistisch 
significant is). In hoofdstuk 12 wordt nader ingegaan op deze groep. Tot slot 
hebben we respondenten gevraagd of ze wel eens seks met iemand op het 
internet hebben gehad (cyberseks), of dat ze ‘real life’ seks hebben gehad met 
iemand die ze via het internet hebben ontmoet. Van de mannen had 10,3% in het 
afgelopen half jaar cyberseks, bij de vrouwen was dit 5,8%. Het daadwerkelijk 
afspreken met iemand via internet om in het echt seks met elkaar te hebben komt 
minder vaak voor, maar dit wordt toch nog door één op de 12 mannen en één op 
de 25 vrouwen gedaan. Wellicht ten overvloede benadrukken we dat dit 
natuurlijk ook seksuele contacten kunnen zijn binnen vaste relaties die via 
internet zijn ontstaan.  
 
We willen er echter ook op wijzen dat, juist wat internetseks betreft, er wellicht 
van enige vertekening sprake is in deze studie, met name bij de vrouwen. In het 
onderzoek werd naast het internetpanel ook een steekproef van 89 mannen en 
111 vrouwen telefonisch geworven (zie hoofdstuk 1). Deze groep is op een 
aantal seksuele gedragingen en attitudes vergeleken met 700 mannen en 650 
vrouwen uit het internetpanel die wat demografische kenmerken betreft 
overeenkwamen met de telefonisch geworven groep. Er zijn nauwelijks 
verschillen gevonden in seksueel gedrag en beleving, maar het aantal vrouwen 
dat seks heeft op en via het internet vormt hierop een uitzondering. De vrouwen 
uit het internetpanel hebben significant vaker online seks (p = .011) en/of seks 
met iemand die zij via het internet hebben ontmoet (p = .001). De vrouwen uit 
het internetpanel zijn dus niet zozeer seksueel actiever dan de telefonisch 
geworven groep, maar wel seksueel actiever op het internet. Mogelijk zijn zij, of 
leden van internetpanels in het algemeen, relatief frequente internet-
gebruik(st)ers. 
 
Seksuele handelingen 
Hoe wordt het seksuele contact vormgegeven? In tabel 3.2 staat voor diverse 
‘technieken’ aangegeven of en hoe vaak respondenten deze toepassen tijdens 
seksueel contact. Het met de hand stimuleren van de geslachtsdelen wordt zowel 
actief, dat wil zeggen door de respondent bij de partner, als passief, dus door de 
partner bij de respondent, veelvuldig toegepast. Opvallend is dat mannen vaker 
dan vrouwen aangeven vaak tot altijd aan actieve manuele stimulatie te doen, 
maar dat dit verschil niet terugkomt in het percentage dat zegt manuele 
stimulatie te ontvangen: evenveel mannen als vrouwen geven aan vaak tot altijd 
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manuele stimulatie te ontvangen. Orale seks wordt door één op de acht (actief) 
en één op de zeven (passief) nooit ervaren. Daarentegen geeft 37% (actief) en 
33% (passief) aan vaak tot altijd orale seks te bedrijven. Ook hier geeft een 
beduidend hoger percentage mannen dan vrouwen aan vaak tot altijd de partner 
oraal te bevredigen. De sekseverschillen met betrekking tot actieve manuele en 
orale seks en het uitblijven van verschillen in de passieve vormen van deze 
technieken suggereren overrapportage door mannen voor wat betreft de 
stimulatie bij de partner, of onderrapportage door vrouwen voor wat betreft de 
stimulatie die zij ontvangen van hun partner. Mogelijk ligt hier een verschil in 
beleving aan ten grondslag. Indien vrouwen het belangrijk vinden om manueel 
of oraal gestimuleerd te worden door de partner en dit naar hun beleving te 
weinig gebeurt, zullen zij de frequentie ervan lager inschatten. Indien het 
daarentegen in de beleving van de mannelijke partner vaak genoeg plaatsvindt, 
zullen zij de frequentie wellicht hoger inschatten. Deze hypothese wordt 
ondersteund door de bevinding dat het sekseverschil in rapportage het grootst is 
bij de oudste leeftijdsgroep: maar liefst twee tot drie keer zoveel mannen als 
vrouwen van 55 tot en met 69 jaar rapporteren frequente manuele of orale 
stimulatie. Bij de 19- tot en met 34-jarigen is de rapportage door mannen slechts 
een tot anderhalf keer zo veel als die door vrouwen. Wellicht is hier de 
toegenomen aandacht voor vrouwelijk genot zichtbaar, mogelijk gecombineerd 
met een grotere bereidheid en vaardigheid bij jongere vrouwen om op seksueel 
gebied eisen te stellen. We zien dit hier vertaald in een relatief hoge frequentie 
van manuele of orale stimulatie door de jongste generatie mannen en relatieve 
tevredenheid daarover bij de jongste generatie vrouwen.  
 
Met betrekking tot vaginale en anale seks worden in tabel 3.2 de resultaten bij 
mannen en vrouwen met enkel heteroseks in de afgelopen zes maanden 
weergegeven. De overgrote meerderheid van zowel mannen als vrouwen geeft 
aan dat vaginale seks vaak tot altijd onderdeel vormt van het sekscontact. Anale 
seks wordt beduidend minder vaak bedreven, alhoewel toch nog bijna één op de 
vijf personen dit soms, en bijna één op de 20 dit regelmatig tot altijd doet. Tot 
slot komt bij het gebruik van seksspeeltjes, zoals een vibrator of dildo, wel een 
sekseverschil naar voren: 78% van de mannen geeft aan ze nooit te gebruiken, 
versus 63% van de vrouwen. Ongetwijfeld heeft dit verschil te maken met het 
gebruik van een vibrator bij soloseks door vrouwen. 
  
De bevindingen (niet in tabel) ten aanzien van vaginale en anale seks bij 
personen met homo- of biseksuele contacten in de afgelopen zes maanden zijn 
als volgt. Er zijn geen substantiële verschillen tussen mannen met homo-
contacten en degenen met bicontacten. Een kleine helft van de homo- en 
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bimannen bedrijft zowel passief als actief anale seks. Een kleine kwart bezigt 
het uitsluitend actief, en een minderheid (6%) uitsluitend passief. Een kwart van 
de homo- en bimannen bedrijft dus geen anale seks, een percentage dat wellicht 
hoger is dan verwacht, alhoewel uiteraard wel conform de verwachting 
beduidend lager dan onder heteromannen. Actieve vaginale seks wordt verder 
door 99% van de mannen met biseksuele contacten bedreven.  
 
Tabel 3.2 Seksuele handelingen van respondenten met seks in de afgelopen zes 

maanden, naar sekse (%)  
  Mannen Vrouwen Totaal 

nooit 1,8  1,8  1,8 
soms 10,3  20,8 ▲ 15,3 
regelmatig 22,6  28,8 ▲ 25,6 

Stimulatie met de 
hand, actief 

vaak-altijd 65,3 ▲ 48,6  57,3 
nooit 3,0  2,5  2,8 
soms 16,7  14,6  15,7 
regelmatig 26,8  29,6  28,1 

Stimulatie met de 
hand, passief 

vaak-altijd 53,5  53,3  53,4 
nooit 9,9  15,6 ▲ 12,6 
soms 23,8  31,8 ▲ 27,6 
regelmatig 22,7  22,6  22,7 

Stimulatie met de 
mond, actief 

vaak-altijd 43,7 ▲ 29,9  37,1 
nooit 15,2  12,9  14,1 
soms 25,9  30,3  28,0 
regelmatig 23,2  25,9  24,5 

Stimulatie met de 
mond, passief 

vaak-altijd 35,7  30,8  33,4 
nooit 1,9  3,0  2,5 
soms 5,0  5,4  5,2 
regelmatig 10,7  13,5  12,1 

Vaginale penetratiea 

vaak-altijd 82,4  78,0  80,3 
Anale penetratiea nooit 76,4  77,3  76,9 
 soms 18,2  19,0  18,6 
 regelmatig 2,8  2,2  2,5 
 vaak-altijd 2,5  1,6  2,1 

nee 77,6 ▲ 63,1  70,4 
hooguit 1 keer per maand 11,9  17,1 ▲ 14,5 
hooguit 1 keer per week 9,0  15,8 ▲ 12,3 

Gebruik van 
seksspeeltjes in 
afgelopen 6 maanden 

meerdere keren per week tot dagelijks 1,6  4,0 ▲ 2,8 
 n 1827  1687  3514 
▲ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (p≤0.01) 
a betreft alleen degenen met enkel heteroseks in de afgelopen 6 maanden 



H O O F D S T U K  3  

22 

Kijken we naar de vrouwen, dan komt het volgende naar voren. Bij een ruime 
helft van de lesbische vrouwen behoort vaginale penetratie bij èn door de ander 
met seksspeeltjes als een dildo tot het seksuele repertoire. Bij de bivrouwen is 
het aandeel vrouwen dat vaginale penetratie heeft nog hoger, namelijk 
drievierde. Dit valt te verklaren uit het feit dat de bivrouwen (ook) binnen 
heterocontacten vaginale seks hebben gehad. Een minderheid van de lesbische 
vrouwen bedrijft slechts één van beide vormen van vaginale penetratie (wel 
actief, niet passief 8%; niet actief, wel passief 3%). Voor de bivrouwen geldt 
hetzelfde, met uitzondering van een relatief hoog percentage met wel passieve 
maar geen actieve vaginale seks (19%), uiteraard wederom te verklaren door 
hun heterocontacten. De groep die geen vaginale penetratie bedrijft, komt 
hiermee op 33% voor lesbische vrouwen en 3% voor bivrouwen. Tot slot 
hebben we aan de bivrouwen nog gevraagd of ze passieve anale seks hebben 
gehad tijdens hun heterocontacten: dit wordt beaamd door de helft van de 
vrouwen. 
 
Verschil len naar demograf ie  
In tabel 3.3 wordt het seksuele gedrag weergegeven voor verschillende 
demografische groepen. Allereerst vallen de verschillen tussen mannen en 
vrouwen op, die hierboven al deels besproken zijn. Mannen fantaseren en 
masturberen gemiddeld vaker dan vrouwen, hebben tot nu toe in hun leven meer 
seksuele partners gehad en gebruiken vaker het internet als medium om seks te 
hebben. Voor de leeftijdsgroepen vervolgens komen op alle gedragsvariabelen 
verschillen naar voren, waarbij de oudste leeftijdsgroep niet onverwacht alle 
vormen van seksueel gedrag het minst vaak vertoont. Voor wat betreft het 
opleidingsniveau blijkt dat een laag opleidingsniveau is geassocieerd met 
minder vaak fantaseren en masturberen. Bij vrouwen alleen (hier niet getoond) 
is bovendien sprake van een kleiner aantal seksuele partners tot nu toe bij een 
laag opleidingsniveau (p<.01).  
 
Het seksuele gedrag hangt verder sterk samen met de etnische achtergrond van 
respondenten. Personen met een Turks/Marokkaanse achtergrond masturberen 
relatief weinig en vertonen een relatief beperkt gedragsrepertoire2. Overigens 
blijkt bij nadere analyse deze laatste bevinding alleen op te gaan voor de 
mannen (p<.01) en niet voor vrouwen.  

                                                        
2 De schaalvariabele ‘gedragsrepertoire’ is samengesteld uit de frequentiematen voor 
manuele, orale, vaginale en anale seks, evenals het gebruik van seksspeeltjes. 
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Tabel 3.3 Seksueel gedrag naar demografie en relatiestatus 
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Geslacht            

man 2100  3,0 ▲ 3,1 ▲ 3,2  2,9  4,6▲ 15,5 ▲ 14,7 ▲ 

vrouw 2046  1,7  1,9  3,0  2,8  4,0  8,5  8,3  

Leeftijd            

19 - 34 jaar 1344  2,8 ▲ 2,9▲ 3,5▲ 2,9▲ 4,1▼ 15,6 ▲ 15,9 ▲ 
35 - 54 jaar 1853  2,4 ▲ 2,6 ▲ 3,2 ▲ 2,9 ▲ 4,6 ▲ 11,4  11,2  
55 - 69 jaar 949  1,6 ▼ 1,8 ▼ 2,5 ▼ 2,6 ▼ 4,0 ▼ 8,2 ▼ 6,0 ▼ 
Opleiding            
laag 1273  2,0 ▼ 2,2 ▼ 3,0  2,8  4,2  12,1  13,4  
midden 1770  2,4 ▲ 2,6 ▲ 3,2  2,9  4,2  11,5  11,2  
hoog 1103  2,7 ▲ 2,8 ▲ 3,2  2,9  4,6  12,9  9,7  
Etniciteit             
autochtoon/westers 3854  2,3 ▼ 2,5 ▲ 3,1  2,9 ▲ 4,3 11,3 ▼ 11,1 ▼ 
Turks/Marokkaans 107  2,7  2,1 ▼ 3,3  2,6 ▼ 4,2  22,4 ▲ 17,9 ∆ 
Surinaams/Antilliaans 101  2,9 ▲ 2,6  3,3  3,0 ▲ 4,8 ∆ 20,8 ▲ 19,6 ▲ 
Religie            
joods-christelijk 1778  2,1 ▼ 2,3 ▼ 3,0  2,8  4,0 ▼ 9,4 ▼ 10,1 ▼ 
islamitisch 103  2,7 ▲ 2,0 ▼ 3,4  2,6 ▼ 4,3  18,4 ∆ 18,4 ∆ 
ander geloof 201  2,8 ▲ 2,7 ▲ 3,1  2,9 ▲ 4,5 ▲ 13,4  14,9  
geen geloof 2063  2,5 ▲ 2,8 ▲ 3,2  2,9 ▲ 4,5 ▲ 13,9 ▲ 12,1  
Totaal  4146  2,3  2,5  3,1  2,9  4,3  12,0  11,5  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
a  gemiddelde score op 8-puntsschaal; 0=nooit, 7=aantal keer per dag 
b gemiddelde score op 5-puntsschalen m.b.t. manuele seks, orale seks, vaginale seks, anale seks en 

gebruik seksspeeltjes; 1=geen variatie, 5=sterke variatie 
c  gemiddelde score op 10-puntsschaal; 1=0, 10=meer dan 500 
 
Opvallend is verder dat twee keer zo veel Turks/Marokkaanse als 
autochtoon/westerse personen meer dan één sekspartner hebben gehad in de 
afgelopen zes maanden. Deze bevinding komt bij vrouwen met een 
Turks/Marokkaanse achtergrond niet terug in het aantal sekspartners gedurende 
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hun leven: hier scoren ze gemiddeld juist lager dan de autochtoon/westerse of 
Surinaams/Antilliaanse vrouwen (p≤0.01). Voor de mannen en vrouwen met een 
Surinaams/Antilliaanse achtergrond is noemenswaardig dat zij relatief vaak 
seksuele fantasieën rapporteren, en ze zowel gedurende hun hele leven als de 
afgelopen zes maanden meer seksuele partners hebben gehad dan 
autochtoon/westerse personen. Het online seks hebben of in real life seks hebben 
met personen die via het internet zijn ontmoet, komt vooral voor onder 
Turks/Marokkaanse en Surinaams/Antilliaanse mannen en vrouwen. Kijken we 
niet zozeer naar de etnische, maar naar de religieuze achtergrond, dan blijkt dat 
personen met een joods-christelijk geloof relatief weinig fantaseren en 
masturberen, weinig seksuele partners hebben gehad, en het minst vaak gebruik 
maken van internet als middel om seksuele contacten op te doen. Conform de 
bevinding naar etnische achtergrond, blijken mannen met een islamitisch geloof 
een beperkter gedragsrepertoire te hebben dan de overige mannen, terwijl dit 
verschil tussen de geloofsgroepen niet opgaat voor de vrouwen. 
 
Tabel 3.3 Seksueel gedrag naar demografie en relatiestatus (vervolg) 
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Stedelijkheid                 
weinig tot niet 1359  2,1▼ 2,3 ▼ 3,2  2,8  3,9 ▼ 9,1 ▼ 10,5  
sterk tot matig 1940  2,4  2,6  3,1  2,9  4,4 ▲ 11,7  11,5  
zeer sterk 752  2,7▲ 2,9 ▲ 3,0  2,9  4,8 ▲ 17,7 ▲ 13,0  
Relatiestatus           
geen partner 834  2,7▲ 3,4 ▲ 1,4 ▼ 3,0 ▲ 4,6 ▲ 30,0 ▲ 21,9 ▲ 
LAT-relatie 499  2,8▲ 2,9 ▲ 4,2 ▲ 3,1 ▲ 4,6 ▲ 12,8  20,0 ▲ 
ongeh. samenwonend 718  2,6▲ 2,5 ▼ 3,9 ▲ 3,0 ▲ 4,7 ▲ 8,9 ▼ 10,6  
getrouwd 2095  2,0▼ 2,1 ▼ 3,3 ▲ 2,7 ▼ 4,0 ▼ 5,8 ▼ 5,6 ▼ 
Totaal  4146  2,3  2,5  3,1  2,9  4,3  12,0  11,5  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
a gemiddelde score op 8-puntsschaal; 0=nooit, 7=aantal keer per dag 
b gemiddelde score op 5-puntsschalen m.b.t. manuele seks, orale seks, vaginale seks, anale seks en 

gebruik seksspeeltjes; 1=geen variatie, 5=sterke variatie 
c  gemiddelde score op 10-puntsschaal; 1=0, 10=meer dan 500 
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In het vervolg van tabel 3.3 worden de bevindingen uitgesplitst naar 
stedelijkheid en relatiestatus. Inwoners van laagstedelijke gebieden fantaseren 
en masturberen minder vaak, en rapporteren een lager aantal seksuele partners 
dan personen uit de hoogstedelijke gebieden. Inwoners van middelmatig 
stedelijke gebieden scoren hier tussen in. Tot slot komen er, niet 
verbazingwekkend, op alle gedragsmaten verschillen naar relatiestatus naar 
voren. Getrouwde personen vertonen alle verschillende vormen van seksueel 
gedrag (inclusief een gevarieerd repertoire) het minst vaak. De enige 
uitzondering hierop vormt de frequentie van seksueel contact in de afgelopen 
zes maanden; niet geheel onverwacht is deze frequentie het laagst bij de 
alleenstaanden. Desondanks is het zo dat bijna eenderde van de alleenstaanden 
meer dan één seksuele partner heeft gehad in de afgelopen zes maanden. 
Personen in een LAT-relatie en ongehuwd samenwonenden hebben het meest 
frequent seksueel contact.  
 
3.2 Mannen en vrouwen in een vaste relatie  

In deze paragraaf gaan we nader in op de groep die momenteel een vaste relatie 
heeft. Tachtig procent van de respondenten heeft ten tijde van het onderzoek een 
vaste relatie: 12% LAT-relatie, 17% ongehuwd samenwonend, en 51% 
getrouwd. Bij 8% van de respondenten met een vaste relatie duurt de relatie 
korter dan een jaar, bij 22% duurt deze tussen de één en vijf jaar, en bij 70% 
bestaat de relatie al langer dan vijf jaar. Veruit de meeste relaties betreffen een 
man-vrouw relatie, voor 3% van de respondenten met een partner gaat het om 
een relatie met een seksegenoot. 
 
Zeven procent van de mensen in een vaste relatie heeft in de afgelopen zes 
maanden helemaal geen seks gehad met hun partner en dit is aanzienlijk vaker 
het geval in de oudere leeftijdsgroepen dan in de jongere: in de groep onder 35 
jaar geldt het voor ruim 2% maar bij de 55-plussers voor 15%. In tabel 3.4 staan 
nog enkele andere uitkomsten die specifiek betrekking hebben op de groep met 
een vaste relatie. Gevraagd naar het eventuele verschil met de partner voor wat 
betreft zin in seks, geeft de meerderheid van de mannelijke respondenten aan dat 
zij meer zin hebben dan hun partner. In lijn hiermee geeft bijna de helft van de 
vrouwelijke respondenten aan dat hun partner meer zin heeft in seks dan zijzelf. 
Dit geldt minder voor de vrouwen uit de oudste leeftijdsgroep; hiervan geeft niet 
de helft, maar ruim eenderde aan dat hun partner meer zin heeft in seks dan 
zijzelf. Overigens stemt dit niet overeen met de mannen uit de oudste 
leeftijdsgroep: nog steeds meer dan de helft van de oudere mannen geeft aan dat 
zij vaker zin hebben in seks dan hun partner.  
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Kijken we vervolgens naar de invloed van de relatiestatus op het verschil in zin 
in seks, dan blijkt dat met name de getrouwde mannen ervaren dat zij meer zin 
hebben dan hun partner (61%) terwijl het bij de LAT-ers om ‘slechts’ eenderde 
gaat (p<.01). Evenzo geeft de helft van de getrouwde vrouwen aan dat hun 
partner meer zin heeft, terwijl beduidend minder vrouwen in een LAT-relatie dit 
aangeven, namelijk een kwart (p<.01).  
 
Tabel 3.4 Respondenten in een relatie: seksueel gedrag naar sekse (%)  
  Mannen Vrouwen Totaal 

respondent heeft meer zin 54,6 ▲ 14,5  35,0 
er is (bijna) geen verschil 35,8  39,9 ∆ 37,8 

Verschil met partner 
v.w.b. zin in seks 

partner heeft meer zin 9,6  45,6 ▲ 27,2 
nee 90,7  94,1  92,3 
enkel voorafgaande aan huidige relatie 0,4  0,7  0,5 
(ook) tijdens huidige relatie 9,0  5,3  7,2 

Seksueel contact met 
anderen dan partner 
in afgelopen 6 
maanden      

nee 97,4  98,0  97,9 
niet gedurende afgelopen 6 maanden 0,8  0,8  0,8 

Bezoek aan 
parenclubs 

gedurende afgelopen 6 maanden 1,8  1,2  1,5 
nee, weet zeker van niet 88,0  88,6  88,3 
enkel voorafgaande aan huidige relatie 0,8  0,8  0,8 
(ook) tijdens huidige relatie 3,2  2,0  2,6 

Partner seksueel 
contact met anderen 
dan respondent in 
afgelopen 6 maanden weet ik niet 8,0  8,5  8,2 
 n 1692  1620  3312 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
 
Tenslotte wijken de bevindingen bij mannen- en vrouwenparen af van die bij 
heteroparen. Mannen in een homorelatie geven vaker dan de heteromannen aan 
dat er geen verschillen zijn met de partner voor wat betreft zin in seks 
(respectievelijk 48% versus 35%), en minder vaak dat zij meer zin hebben dan 
hun partner (respectievelijk 39% versus 55%, p<.05). Bij de vrouwenparen is de 
richting van het verschil precies de andere kant op. Vrouwen in een lesbische 
relatie geven vaker dan de heterovrouwen aan dat zij meer zin hebben in seks 
dan hun partner (respectievelijk 25% versus 14%), terwijl een kleiner deel 
aangeeft dat hun partner meer zin heeft (respectievelijk 27% versus 46%, 
p<.05).   
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De volgende vraag betreft seks met anderen dan de vaste partner. In totaal 
rapporteert 7% van de respondenten dat zij in de afgelopen zes maanden zijn 
vreemdgegaan. Gezien het taboe op vreemdgaan, is hier mogelijk sprake van 
onderrapportage. De percentages zijn voor de drie leeftijdsgroepen nagenoeg 
gelijk (19-34 jaar 6%, 35-54 jaar 8%, 55-69 jaar 7%). Deze bevinding gaat 
zowel voor mannen als voor vrouwen op. Wel zijn er verschillen in vreemdgaan 
naar etnische en religieuze achtergrond, stedelijkheid en relatiestatus. 
Autochtone of westerse Nederlanders gaan relatief weinig vreemd (7%), 
Turks/Marokkaanse (14%) en Surinaams/Antilliaanse Nederlanders (12%) 
relatief veel (p<.05). Evenzo rapporteren mannen en vrouwen met een 
islamitisch geloof vaker vreemd te zijn gegaan dan personen met een joods-
christelijk geloof (respectievelijk 6% en 14%, p<.01). Inwoners van zeer sterk 
stedelijke gebieden gaan vaker vreemd dan inwoners van landelijke gebieden 
(respectievelijk 12% en 5%, p<.01). Tot slot doet de relatiestatus er enkel bij 
vrouwen toe: vrouwen in een LAT-relatie gaan vaker vreemd dan 
samenwonende of getrouwde vrouwen (respectievelijk 11%, 5%, en 4%, p<.01). 
Gevraagd naar vreemdgaan door de partner, geeft slechts 3% aan dat de partner 
is vreemdgegaan, en nog eens 8% zegt dit niet te weten. De leeftijd van de 
respondent (en dus in grote mate ook van de partner) maakt hierbij geen 
verschil. Enkel relatiestatus blijkt er toe te doen: personen in een LAT-relatie 
rapporteren vaker vreemdgaan door de partner dan de overige personen met een 
vaste relatie (6%, 2%, 2%). Verder geven vrouwen met een Surinaams/ 
Antilliaanse achtergrond vaker dan de overige vrouwen aan dat ze niet weten of 
hun partner is vreemdgegaan (29% versus 8%, p<.01).  
 
Het laatste hier te bespreken gedragsaspect is het bezoeken van parenclubs. Dit 
kan al of niet samen met de partner plaatsvinden. Ruim 2% van de respondenten 
heeft dit wel eens gedaan, waarvan 1,5% dit ook in de afgelopen zes maanden 
heeft gedaan. Het bezoeken van parenclubs blijkt niet wezenlijk te variëren naar 
demografische kenmerken.  
 
3 .3 Seksueel  gedrag in historisch perspectief  

De internationale literatuur met betrekking tot seksueel gedrag wordt 
gekenmerkt door een grote variëteit in de onderzochte gedragsaspecten en de 
tijdsperiode waarop het gedrag betrekking heeft. Dientengevolge is een beknopt 
literatuuroverzicht niet mogelijk en worden er binnen het bestek van dit 
hoofdstuk geen uitspraken gedaan over hoe de huidige bevindingen in 
Nederland zich verhouden tot die in andere landen. Wel worden hieronder de 
huidige bevindingen vergeleken met die in Nederland van 15 jaar geleden.  
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In ‘Seksualiteit in Nederland’ (van Zessen en Sandfort, 1991) zijn diverse 
aspecten van seksueel gedrag en relatievorming bevraagd. Zoals in hoofdstuk 2 
reeds ter sprake is gekomen, beperkte dat onderzoek zich tot respondenten niet 
ouder dan 50 jaar. Hieronder worden voor zover mogelijk de huidige 
bevindingen vergeleken met die van 15 jaar geleden, voor de groep 19- tot en 
met 50-jarigen.  
 
Een eerste aspect waarop vergelijking mogelijk is, betreft het aantal seksuele 
partners ooit. In het ‘Seksualiteit in Nederland’ onderzoek zijn de percentages 
gerapporteerd voor mannen en vrouwen die zich heteroseksueel voelen of 
gedragen. Bij vergelijking van de percentages bij min of meer dezelfde groep uit 
onze steekproef, blijkt er enkel een verschuiving te zijn opgetreden voor de 
vrouwen: tegenwoordig hebben vrouwen meer seksuele partners in hun 
voorgeschiedenis. Vijftien jaar geleden bedroeg het percentage vrouwen van 50 
jaar of jonger met hooguit twee seksuele partners ooit nog 59%, nu is dat 
gedaald tot 33%. Het percentage vrouwen met meer dan vijf seksuele partners 
bedroeg 15 jaar geleden 14%, nu is dat 37%. Een volgende aspect is de 
frequentie van seksuele fantasieën en masturbatie voor de totale groep. De 
bevindingen ten aanzien van seksuele fantasieën verschillen nauwelijks van 15 
jaar geleden. Daarentegen zegt nu een groter deel van met name de vrouwen wel 
eens te masturberen (nu 75% versus 55% destijds; mannen nu 88% versus 82% 
destijds). Tevens is de frequentie van masturbatie toegenomen, wederom wat 
sterker voor vrouwen (nu 18% versus 8% destijds dat minimaal één keer per 
week masturbeert) dan voor mannen (nu 47% versus 33% destijds dat minimaal 
één keer per week masturbeert). 
 
Een volgende vergelijking is mogelijk op de frequentie van seksueel contact en 
seksuele handelingen binnen duurzame relaties. In het ‘Seksualiteit in 
Nederland’ onderzoek zijn duurzame relaties gedefinieerd als relaties die reeds 
langer dan 12 maanden duren. Zowel in 1991 als in 2006 heeft ongeveer 
driekwart van de respondenten ten tijde van het onderzoek een duurzame relatie. 
In 1991 heeft een minderheid (8%) van de mannen en vrouwen nooit of hooguit 
één keer per maand seksueel contact, ruim eenderde (35%) heeft hooguit één 
keer per week seks, en ruim de helft (58%) heeft meerdere keren per week tot 
dagelijks seksueel contact. Vijftien jaar later rapporteren zowel de mannen als 
de vrouwen in een duurzame relatie minder frequent seksueel contact. Een vijfde 
(19%) heeft nooit of hooguit één keer per maand seks, ongeveer 40% heeft 
hooguit één keer per week seks, en een even groot percentage heeft meerdere 
keren per week tot dagelijks seksueel contact.  
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Ten aanzien van de seksuele handelingen binnen een duurzame, heteroseksuele 
relatie, valt een behoorlijke verschuiving op in wat vrouwen rapporteren over 
orale seks. De vrouwelijke respondenten uit het huidige onderzoek geven bijna 
drie keer zo vaak als de vrouwen uit 1991 aan dat ze vaak tot altijd actieve en 
passieve orale seks bedrijven (respectievelijk 32% en 33% nu versus 13% en 
12% destijds). Er zijn geen verschuivingen opgetreden in de frequentie van 
vaginale seks. Tot slot geeft een groter deel van zowel de mannen als de 
vrouwen aan wel eens anale seks te bedrijven (25% nu versus 10% destijds). 
 
In vergelijking met 15 jaar geleden lijken vrouwen van nu dus seksueel actiever 
en lijkt het gedragsrepertoire van zowel mannen als vrouwen gevarieerder. De 
frequentie van seks binnen een duurzame relatie lijkt daarentegen gedaald. De 
verschuivingen in het aantal sekscontacten en het gedragsrepertoire zijn 
mogelijk te verklaren uit meer liberale opvattingen over seksualiteit in zijn 
algemeenheid en bij vrouwen in het bijzonder, en de daarmee samenhangende 
vergroting van de mogelijkheden voor het aangaan van seksuele contacten en 
het exploreren van verschillende vormen van seks.  
 
3.4 Conclusie  

In dit hoofdstuk is het seksuele gedrag van mannen en vrouwen beschreven. 
Voor het gros van de mensen speelt dit gedrag zich af binnen een vaste relatie. 
Eerder gevonden sekseverschillen blijken ook in 2006 nog robuust. Mannen 
hebben meer sekspartners in hun voorgeschiedenis, vertonen bepaalde 
gedragingen zoals masturbatie en seks via internet vaker, en ruim de helft van 
hen heeft meer zin in seks dan hun (vrouwelijke) partner. De overige 
onderzochte demografische kenmerken, waaronder leeftijd, etnische of 
religieuze achtergrond en burgerlijke staat, blijken allen van invloed op de 
gedragsmaten. Voor wat betreft de gevonden variëteit naar etnische en 
religieuze achtergrond is echter voorzichtigheid geboden. Zoals in hoofdstuk 1 
reeds besproken is, kan er voorbehoud gemaakt worden inzake de relatieve 
representativiteit van de groepen met Turks/Marokkaanse of Surinaams/ 
Antilliaanse achtergrond. Vervolgonderzoek bij specifiek deze groepen is dan 
ook nodig om de bevindingen uit het huidige onderzoek meer kracht bij te 
zetten. 
 
Het gedragsrepertoire bij seksuele contacten is redelijk uitgebreid. Alhoewel 
(vaginale) geslachtsgemeenschap nog steeds de hoofdmoot vormt van de 
handelingen binnen het seksuele contact, maken manuele en orale stimulatie 
voor de meerheid van de mensen tenminste regelmatig deel uit van het seksuele 
repertoire. Anale seks wordt minder vaak in praktijk gebracht, maar toch nog 
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door een kwart van de mensen tenminste soms gebezigd. Cyberseks vormt, als 
relatief nieuwe vorm van seksueel contact, met name bij jong-volwassenen geen 
uitzonderlijk verschijnsel meer. In vergelijking met onderzoeksresultaten van 15 
jaar geleden lijkt het gedragsrepertoire voor meer mensen gevarieerd te zijn, en 
lijken met name vrouwen seksueel actiever te zijn geworden, maar lijkt de 
frequentie van seks binnen duurzame relaties enigszins gedaald.  
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HOOFDSTUK 4 

BETEKENIS EN BELEVING VAN SEKSUALITEIT 

Floor Bakker 

 
In het vorige hoofdstuk is het seksuele gedrag van mannen en vrouwen 
beschreven. Seksueel gedrag wordt echter sterk beïnvloed door allerlei cognities 
en emoties. Inzicht in de betekenis en beleving van seksualiteit is dan ook van 
wezenlijk belang om het gedrag te kunnen begrijpen. Bovendien is de beleving 
van seksualiteit van meer betekenis voor de seksuele gezondheid dan het 
seksuele gedrag op zich. In dit hoofdstuk gaan we in op de beleving van het 
seksuele en relationele leven, waarbij tevens de relatie met psychisch 
welbevinden, seksuele attituden en seksueel gedrag wordt onderzocht. 
 
4.1 Seksueel  welbevinden 

Seksbeleving,  zel fachting,  schuldgevoelens en interactie-
competentie  
In tabel 4.1 wordt een aantal aspecten van de seksualiteitsbeleving weergegeven 
voor mannen en vrouwen. De gemiddelde itemscore voor de 5-puntsschaal 
positieve seksbeleving is 3,6. Zowel mannen als vrouwen scoren dus gemiddeld 
richting een positieve seksbeleving, hoewel dit voor mannen sterker opgaat. 
Kijken we naar de afzonderlijke items binnen de schaal, dan valt op dat toch nog 
voor ruim één op de 11 vrouwen geldt dat seksualiteit nooit bevrijdend werkt, en 
voor één op de drie à vier vrouwen dat het slechts soms bevrijdend werkt. Een 
minderheid van de mannen (7%) en vrouwen (16%) voelt zich nooit of slechts 
soms ontspannen na seksueel contact. 
  
Ook op de schaal seksuele zelfachting rapporteren mannen en vrouwen 
gemiddeld richting de positieve kant, met wederom een sterker positieve score 
voor mannen dan voor vrouwen. Respondenten zijn het minst positief over hun 
seksuele aantrekkelijkheid, hoewel slechts een minderheid (5%) zich vaak of 
altijd ongemakkelijk voelt over zijn of haar lichaam in seksuele contacten. Bijna 
30% van de vrouwen is nooit of slechts soms tevreden over hoe de eigen 
geslachtsdelen eruit zien, versus 17% van de mannen. Schuldgevoelens over het 
seksuele gedrag wordt door een kwart van zowel de mannen als vrouwen 
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gerapporteerd, waarvan het merendeel zich soms (18%) en een minderheid zich 
regelmatig tot altijd (7%) schuldig voelt. 
 
Tabel 4.1 Aspecten van seksualiteitsbeleving, naar sekse (%)  
  Mannen Vrouwen Totaal 
Positieve seksbeleving      
Seksualiteit werkt voor mij bevrijdend vaak-altijd 59,6▲ 41,5  50,7 
Ik voel me echt ontspannen na seksueel contact vaak-altijd 78,2▲ 69,2  73,7 
Gemiddelde schaalscore Positieve 
seksbelevinga 

 3,8▲ 3,4  3,6 

Positieve zelfachting      
Ik voel mezelf seksueel aantrekkelijk vaak-altijd 29,5  29,9  29,7 
Ik denk dat ik een goede seksuele partner ben vaak-altijd 47,9 ∆ 44,4  46,2 
Ik ben tevreden over hoe mijn geslachtsdelen 
eruit zien 

vaak-altijd 60,0▲ 49,0  54,6 

Ik voel me ongemakkelijk over mijn lichaam in 
seksuele contacten 

nooit 73,2▲ 48,7  61,1 

Gemiddelde schaalscore Positieve 
zelfachtinga 

 3,6▲ 3,4  3,5 

Schuldgevoelens      
Ik voel me schuldig over mijn seksuele gedrag nooit 75,7  75,5  75,6 
Seksuele interactiecompetentie      
Ik heb er geen problemen mee om dingen te 
weigeren tijdens seks 

(sterk) eens 62,2  72,2 ▲ 67,1 

Ik laat mijn partner(s) altijd precies weten wat 
ik lekker vind 

(sterk) eens 57,7  57,1  57,4 

Ik heb het gevoel dat ik weinig invloed heb op 
wat er gebeurt in seksuele contacten 

(sterk) oneens 62,7  71,1  66,9 

Ik vind het moeilijk om initiatief te nemen op 
het gebied van seks 

(sterk) oneens 71,0▲ 54,1  62,7 

Ik vind het moeilijk om eerlijk te zijn over 
mijn seksuele gevoelens 

(sterk) oneens 61,4  60,9  61,1 

Gemiddelde schaalscore 
Interactiecompetentiea  

3,7
 

3,6 
 

3,6 

 n 2100  2046  4146 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
a gemiddelde score op 5-puntsschaal; 1=niet van toepassing, 5=sterk van toepassing 
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Ruim zes op de tien mannen en vrouwen vindt zichzelf competent in de 
interactie met de seksuele partner. Op een tweetal uitspraken komen er 
verschillen tussen mannen en vrouwen naar voren: overeenkomstig het 
standaard heteroseksuele script wordt gevonden dat een groter deel van de 
vrouwen er geen problemen mee heeft om dingen te weigeren tijdens seks, 
terwijl juist meer mannen dan vrouwen het niet moeilijk vinden om initiatief te 
nemen op het gebied van seks. Het percentage van de respondenten dat 
competentieproblemen aangeeft, schommelt afhankelijk van het bevraagde 
aspect tussen de 10% en 16%.   
 
Seksuele sat is fact ie  en stress 
Allereerst kijken we naar een betekenisaspect van het vrijen, namelijk het 
verschil in waardering van het ervaren van seksuele lust versus intimiteit. Zoals 
in tabel 4.2 te zien is, geeft ongeveer de helft van de mannen en vrouwen aan 
beide aspecten even belangrijk te vinden. De meerderheid van de overige 
vrouwen geeft aan de intimiteit het belangrijkste te vinden, terwijl de overige 
mannen ongeveer gelijk verdeeld zijn wat betreft het belang van lust versus 
intimiteit. Tevens komt er een sekseverschil naar voren in de evaluatie van de 
frequentie waarmee men seks heeft; meer mannen dan vrouwen vinden dat ze te 
weinig seks hebben. Overigens is de groep die aangeeft dat ze te weinig seks 
hebben zowel bij mannen als vrouwen behoorlijk groot.  
 
De evaluatie van het eigen seksleven is gematigd positief. Alhoewel ruim zes op 
de tien mensen vaak tot altijd tevreden zijn over de emotionele en lichamelijke 
kanten van hun seksleven, voelt toch nog één op de drie zich soms en krap één 
op de vijf zich vaker teleurgesteld over de kwaliteit van hun seksleven. Op drie 
van de vier uitspraken toont een iets groter deel van de mannen dan van de 
vrouwen zich tevreden. Gevraagd naar zorgen of stress in verband met de eigen 
seksualiteit in de afgelopen zes maanden, heeft tweederde van de mannen en 
vrouwen geen zorgen of stress ervaren en ruim een kwart een beetje. Acht 
procent geeft aan redelijk tot heel veel zorgen of stress gehad te hebben. Er zijn 
hieromtrent geen verschillen tussen mannen en vrouwen.  
 
4.2 Relationeel  welbevinden 

Op de vraag wanneer een partner als ‘vast’ beschouwd moet worden, is geen 
eenduidig antwoord te geven. We hebben er in deze studie voor gekozen om uit 
te gaan van de beleving van de respondent, en dus geen extern criterium te 
hanteren voor een vaste relatie. Tachtig procent van de respondenten heeft een 
vaste relatie en twintig procent is dus single. 
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Tabel 4.2 Aspecten van seksualiteitsbeleving, naar sekse (%) (vervolg) 
  Mannen Vrouwen Totaal 
Lichaams- versus 
contactgerichtheid 

     

altijd het ervaren van seksuele lust 6,3 ▲ 2,2  4,3 
meestal het ervaren van seksuele lust 15,2 ▲ 6,2  10,7 
ongeveer even belangrijk 53,9  51,8  52,8 
meestal het dicht bij elkaar zijn 18,4  30,1 ▲ 24,2 

Wat is voor u in het 
algemeen het 
belangrijkste tijdens het 
vrijen? 

altijd het dicht bij elkaar zijn 6,1  9,9 ▲ 8,0 
Satisfactie met 
frequentie     

 

(veel) te weinig 53,1 ▲ 42,7  47,9 
precies goed 45,6  54,7 ▲ 50,1 

Oordeel over frequentie 
van seks 

(veel) te veel 1,3  2,6 ▲ 2,0 
Seksuele satisfactie      
Ik ben tevreden met de 
emotionele kanten van 
mijn seksleven 

vaak-altijd 67,6 ▲ 61,8  64,8 

Ik ben tevreden met de 
lichamelijke kanten van 
mijn seksleven 

vaak-altijd 67,0 ▲ 58,8  62,9 

Ik ben blij met mijn 
seksleven 

vaak-altijd 57,0 ∆ 53,9  55,4 

Ik voel me teleurgesteld 
over de kwaliteit van 
mijn seksleven 

nooit 43,5  47,7  45,6 

Gemiddelde 
schaalscore Seksuele 
satisfactiea 

 3,8  3,7  3,8 

Seksuele stress      
helemaal niet 65,2  65,6  65,4 
een beetje 26,5  27,7  27,1 
redelijk veel 6,4  4,9  5,7 

Zorgen of stress i.v.m. 
eigen seksualiteit in 
afgelopen 6 maanden 

heel veel 1,8  1,8  1,8 
 n 2100  2046  4146 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
a gemiddelde score op 5-puntsschaal; 1=lage satisfactie, 5=hoge satisfactie 
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In tabel 4.3 worden de bevindingen weergegeven met betrekking tot de 
relationele satisfactie en stress. De meerderheid van de mannen en vrouwen in 
een vaste relatie is gelukkig met de partner. Slechts op twee van de gevraagde 
aspecten komt er een sekseverschil naar voren: meer mannen dan vrouwen 
zeggen hun partner seksueel aantrekkelijk te vinden, terwijl meer vrouwen dan 
mannen zich in meer of mindere mate ergeren aan hun partner. Iets meer dan de 
helft van de respondenten heeft nooit conflicten over seks, één op de drie 
respondenten heeft ze soms, en één op de negen heeft ze regelmatig tot altijd.  
 
Aan de personen die nu geen vaste partner hebben, is gevraagd hoe ze dit 
vinden. Ongeveer een vijfde vindt dit (heel) jammer, iets meer dan de helft vindt 
dit soms prettig en soms jammer, terwijl wederom een vijfde dit (heel) prettig 
vindt. Bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen vinden het single zijn (heel) 
jammer. Mannen van midden 30 tot midden 50 hebben er het meeste vrede mee 
dat ze single zijn, in vergelijking met de jongere en oudere mannen: het 
percentage dat het single zijn (heel) jammer vindt is voor de middelste 
leeftijdsgroep 21%, versus 31% voor de jongste en 29% voor de oudste 
leeftijdsgroep (p<.01). Bij de vrouwen komt er een minder sterk leeftijdsverschil 
naar voren, waarbij een groter deel van de jongste (18%) en middelste (18%) 
leeftijdsgroep aangeeft het (heel) jammer te vinden dan van de oudste 
leeftijdsgroep (9%, statistische trend). Hieruit blijkt dat de grotere onvrede bij 
mannen dan bij vrouwen vooral opgaat voor jongvolwassenen en ouderen.  
 
Tot slot is zowel aan de singles als aan de mensen in een vaste relatie gevraagd 
in hoeverre ze zorgen of stress hebben ervaren in verband met seksuele of 
liefdesrelaties in de afgelopen zes maanden. Slechts de helft heeft helemaal geen 
zorgen of stress ervaren. Eén op de drie personen geeft aan een beetje zorgen of 
stress gehad te hebben, en maar liefst één op de zeven personen heeft redelijk tot 
heel veel zorgen of stress ervaren. Evenals seksuele stress komt relationele stress 
even vaak voor bij mannen als vrouwen. 
 
Samenhang tussen seksuele en relat ionele satisfact ie  en stress 
Zowel voor mannen als vrouwen in een vaste relatie geldt dat seksuele en 
relationele satisfactie sterk met elkaar samenhangen (r=.62, p≤0.01). Meer 
tevredenheid op het seksuele vlak gaat dus hand in hand met meer tevredenheid 
over de relatie met de partner.  
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Tabel 4.3 Relationele satisfactie en stress naar sekse (%) 
  Mannen Vrouwen Totaal 

Personen in vaste relatie      
Ik krijg warmte en begrip van mijn 
partner 

vaak-altijd 69,4  63,5  66,5 

Ik ben gelukkig met mijn partner vaak-altijd 82,4  78,2  80,3 
Ik voel me goed als ik bij mijn 
partner ben 

vaak-altijd 83,8  80,4  82,1 

Ik vind mijn partner seksueel 
aantrekkelijk 

vaak-altijd 75,2 ▲ 65,4  70,4 

Ik overweeg om weg te gaan bij 
mijn partner 

nooit 74,2  69,4  71,9 

Ik erger me aan mijn partner nooit 19,2 ▲ 11,9  15,6 
We hebben ruzie nooit 24,1  24,4  24,3 
We hebben conflicten over seks nooit 50,4  56,4  53,3 
We hebben misverstanden nooit 18,6  20,4  19,5 
Gemiddelde schaalscore 
Relatiesatisfactiea  

4,2  4,1  4,1 

 n 1692  1620  3312 
Singles      

(heel) jammer 27,2 ▲ 15,0  21,0 
soms prettig, soms jammer 52,7  60,3 ∆ 56,6 

Single zijn: prettig of jammer 

(heel) prettig 20,1  24,6  22,4 
 n 408  426  834 
Relationele stress      

helemaal niet 48,8  52,5  50,6 
een beetje 37,0  33,7  35,4 
redelijk veel 11,0  9,8  10,4 

Zorgen of stress i.v.m. seksuele of 
liefdesrelaties in afgelopen 6 
maanden 

heel veel 3,2  3,9  3,6 
 n 1824  1723  3547 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
a gemiddelde score op 5-puntsschaal; 1=lage satisfactie, 5=hoge satisfactie 
 
Indien we voor de totale groep, dus personen in een vaste relatie en singles, de 
percentages voor seksuele en relationele stress op elkaar betrekken, dan blijkt 
dat 17% redelijk tot heel veel zorgen of stress heeft gehad over hun relatie(s) 
en/of hun eigen seksualiteit, 38% een beetje stress heeft ervaren op één of beide 
gebieden, en 45% helemaal geen seksuele of relationele stress heeft gehad. 
Wederom zijn deze percentages gelijk voor mannen en vrouwen. Op basis van 
het huidige onderzoek is echter niet te achterhalen in hoeverre mannen en 
vrouwen om dezelfde redenen wel of geen stress ervaren. 
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4.3 Demografische verschil len in seksueel  en relationeel  
welbevinden  

In het bovenstaande zijn de verschillen in seksueel en relationeel welbevinden 
tussen mannen en vrouwen reeds besproken. In tabel 4.4 staat de variëteit naar 
geslacht en andere demografische kenmerken weergegeven. Tussen de 
leeftijdsgroepen komt alleen voor wat betreft relationele stress een verschil naar 
voren: de jongste leeftijdsgroepen ervaren meer zorgen of stress dan de oudste 
leeftijdsgroep. Het opleidingsniveau blijkt er niet toe te doen.  
 
Zowel de etnische als de religieuze achtergrond spelen een rol in beleving, 
satisfactie en stress. Ten eerste valt op dat personen met een 
Surinaams/Antilliaanse achtergrond een positievere seksbeleving en zelfachting 
hebben dan personen met een autochtoon/westerse of Turks/Marokkaanse 
achtergrond. Schuldgevoelens treden daarentegen het vaakst op bij mannen en 
vrouwen met een Turks/Marokkaanse achtergrond. Dit komt terug in het 
onderscheid naar geloof: islamieten rapporteren het vaakst schuldgevoelens en 
hebben de minst positieve seksbeleving. Voor de eigen inschatting van de 
interactiecompetentie speelt de etnische of religieuze achtergrond geen rol. Dit 
is wel het geval voor de seksuele en relationele satisfactie en stress. Mannen met 
een Turks/Marokkaanse of islamitische achtergrond hebben in de afgelopen zes 
maanden vaker seksuele stress gehad dan de overige mannen; bij vrouwen is er 
geen verschil in seksuele stress naar etniciteit of geloof. De relationele 
satisfactie is lager voor de islamitische dan voor de joods-christelijke vrouwen, 
terwijl de satisfactie van islamitische en joods-christelijke mannen gelijk aan 
elkaar is. Tot slot is de relationele stress relatief hoog bij mannen en vrouwen 
met een Turks/Marokkaanse achtergrond, en vrouwen met een Surinaams/ 
Antilliaanse achtergrond. 
 
Het vervolg van tabel 4.4 laat de verschillen in seksueel en relationeel 
welbevinden zien naar stedelijkheid en relatiestatus. Stedelijkheid speelt hierin 
geen rol van betekenis. Voor wat betreft relatiestatus valt op dat alleenstaanden 
er op diverse aspecten slechter van afkomen: hun seksbeleving is minder 
positief, de zelfachting en de interactiecompetentie zijn lager, ze zijn op het 
seksuele gebied minder tevreden en hebben de afgelopen zes maanden vaker 
relationele stress ervaren dan personen met een vaste partner. Aanvullend geldt 
dat de seksuele satisfactie van personen in een LAT-relatie hoger is dan die van 
getrouwden, en dat ze minder relationele stress ervaren dan getrouwden 
(p≤0.01). 
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Tabel 4.4 Seksueel en relationeel welbevinden naar demografie en relatiestatus 
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Geslacht            

man 3,8 ▲ 3,6 ▲ 1,3  3,7  3,8  1,5  4,2  1,7  

vrouw 3,4  3,4  1,3  3,6  3,7  1,4  4,1  1,6  

Leeftijd            

19 - 34 jaar 3,6  3,5  1,4  3,7  3,8  1,5  4,2  1,8 ▲ 
35 - 54 jaar 3,7  3,6  1,3  3,7  3,8  1,4  4,1  1,7 ▲ 
55 - 69 jaar 3,5  3,5  1,3  3,6  3,7  1,4  4,1  1,4 ▼ 
Opleiding            
laag 3,6  3,5  1,4  3,6  3,8  1,4  4,1  1,6  
midden 3,7  3,5  1,3  3,7  3,8  1,4  4,2  1,7  
hoog 3,7  3,6  1,3  3,7  3,7  1,5  4,1  1,7  
Etniciteit             
autochtoon/westers 3,6 ▼ 3,5▼ 1,3▼ 3,7  3,8  1,4 ▼ 4,2  1,6 ▼ 
Turks/Marokkaans 3,5 ▼ 3,5 1,6▲ 3,8  3,7  1,7 ▲ 4,1  2,0 ▲ 
Surinaams/Antilliaans 3,9 ▲ 3,8▲ 1,3▼ 3,8  3,9  1,5  4,1  1,9 ▲ 
Religie            
joods-christelijk 3,6  3,5  1,3▼ 3,6  3,8  1,4 ▼ 4,2 ∆ 1,6 ▼ 
islamitisch 3,4  3,5  1,6▲ 3,7  3,7  1,6 ▲ 4,0  2,1 ▲ 
ander geloof 3,6  3,5  1,4  3,7  3,7  1,7 ▲ 4,1  1,9 ▲ 
geen geloof 3,7 ∆ 3,5  1,3▼ 3,7  3,7  1,4 ▼ 4,1  1,7 ▼ 
Totaal  3,6  3,5  1,3  3,7  3,7  1,4  4,1  1,7  
a gemiddelde score op 5-puntsschaal; 1=niet van toepassing, 5=sterk van toepassing 
b gemiddelde score op 5-puntsitem; 1=niet van toepassing, 5=sterk van toepassing  
c gemiddelde score op 4-puntsschaal; 1=niet van toepassing, 4=sterk van toepassing  
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Tabel 4.4 Seksueel en relationeel welbevinden naar demografie en relatiestatus (vervolg) 
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Stedelijkheid                 
weinig tot niet 3,7  3,5  1,3  3,6  3,7  1,4  4,2  1,6  
sterk tot matig 3,6  3,5  1,3  3,7  3,7  1,5  4,1  1,7  
zeer sterk 3,6  3,5  1,3  3,7  3,8  1,5  4,1  1,7  
Relatiestatus            
geen partner 3,3 ▼ 3,2▼ 1,3  3,5▼ 3,3▼ 1,5  -  2,0 ▲ 
LAT-relatie 3,9 ▲ 3,7▲ 1,4  3,8▲ 4,1▲ 1,4  4,3  1,8 ▼ 
ongeh. samenwonend 3,8 ▲ 3,6▲ 1,3  3,7  3,9▲ 1,4  4,2  1,7 ▼ 
getrouwd 3,7 ▲ 3,6▲ 1,3  3,6  3,8▲ 1,4  4,1  1,6 ▼ 
Totaal  3,6  3,5  1,3  3,7  3,7  1,4  4,1  1,7  
a gemiddelde score op 5-puntsschaal; 1=niet van toepassing, 5=sterk van toepassing,  
b gemiddelde score op 5-puntsitem; 1=niet van toepassing, 5=sterk van toepassing  
c gemiddelde score op 4-puntsschaal; 1=niet van toepassing, 4=sterk van toepassing  
 
4.4 Samenhang met psychisch welbevinden, att i tuden en 

gedrag 

Om te achterhalen in hoeverre de hier beschreven aspecten van het seksueel en 
relationeel welbevinden samenhangen met het algemeen psychisch welbevinden, 
seksuele attituden en seksueel gedrag, hebben we de correlaties berekend voor 
mannen (tabel 4.5) en vrouwen (tabel 4.6). Bij mannen springen de volgende 
verbanden in het oog. Het voorkomen van psychische klachten in de afgelopen 
vier weken hangt samen met alle bevraagde aspecten, waarbij meer klachten 
samengaan met een lager seksueel en relationeel welbevinden. Mannen die 
vaker masturberen, zijn minder tevreden over hun seksleven en hun relatie. 
Frequent seksueel contact hangt samen met een meer positieve seksbeleving, 
betere interactiecompetentie, en hogere seksuele en relationele tevredenheid. 
Mannen met een gevarieerd gedragsrepertoire vervolgens, hebben een meer 
positieve seksbeleving, zijn vaardiger in de interactie met de seksuele partner en 
zijn meer tevreden met hun seksleven. Tot slot is zowel het hebben van meer zin 
in seks dan de partner en het vreemdgaan in de afgelopen zes maanden 
geassocieerd met een lagere relatiesatisfactie. 
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Tabel 4.5 Correlaties voor mannen tussen psychisch welbevinden, attituden en gedrag 
 enerzijds, en seksueel en relationeel welbevinden anderzijds  
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Psychische klachten -.29 -.40 .31 -.34 -.46 .41 -.39 -.33 .37 
Seksueel conservatisme -.12  .10 -.15      
Genderconservatisme          
Frequentie seksuele fantasieën   .11  -.15 .17 -.19 -.14 .17 
Frequentie masturbatie   .11  -.22 .16 -.23 -.12 .18 
Frequentie seksueel contact .29 .36  .34 .47 -.21 .34 .16 -.15 
Gevarieerd gedragsrepertoire .29 .23  .31 .23 -.10 .14   
Meer dan 1 sekspartner afgelopen 6 maanden       -.19 .14 .15 
Minder of meer zin in seks dan partner     -.10 -.19 .11 -.26  .13 
Vreemdgaan afgelopen 6 maanden   .10   .13 -.24  .14 
Cyberseks afgelopen 6 maanden         .10 
Real-life seks via internet afgelopen 6 maanden    .10      
N.B. Correlaties onder de .10 zijn triviaal en worden daarom niet gepresenteerd. Alle correlaties in deze 
tabel zijn significant (p≤0.01). 
 
Bij vrouwen komen deels dezelfde verbanden naar voren. Ook bij hen is het 
vóórkomen van psychische klachten sterk geassocieerd met een lager seksueel 
en relationeel welbevinden. Tevens is een hogere frequentie van seksueel 
contact geassocieerd met een positievere seksbeleving, betere vaardigheden in 
de interactie met de seksuele partner, en meer seksuele en relationele 
tevredenheid. Vrouwen met een gevarieerder gedragsrepertoire hebben evenals 
mannen, een positievere seksbeleving en een betere interactiecompetentie. 
Daarentegen is het meer zin hebben in seks dan de partner niet zoals bij mannen 
geassocieerd met een lagere relatiesatisfactie, maar met wederom een 
positievere seksbeleving en bovendien met minder schuldgevoelens. Tot slot is 
onder vrouwen masturbatie geassocieerd met een positievere seksualiteits-
beleving, maar evenals seksuele fantasieën ook met relationele stress.  
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Tabel 4.6 Correlaties voor vrouwen tussen attituden en gedrag enerzijds, en seksueel en 
   relationeel welbevinden anderzijds 
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Psychische klachten -.32 -.40 .31 -.35 -.41 .38 -.30 -.21 .40 
Seksueel conservatisme -.15   -.17     -.10 
Genderconservatisme    -.15      
Frequentie seksuele fantasieën .12     .19  -.15 .22 
Frequentie masturbatie .13    .14   -.10 .17 
Frequentie seksueel contact .42 .39  .28 .51 -.14 .45  -.17 
Gevarieerd gedragsrepertoire .32 .18  .23 .15     
Meer dan 1 sekspartner afgelopen 6 maanden   .10   .10   -.10 
Minder of meer zin in seks dan partner  .25 .21 -.21 .14 .13     
Vreemdgaan afgelopen 6 maanden   .10    -.14  .14 
Cyberseks afgelopen 6 maanden      .10   .11 
Real-life seks via internet afgelopen 6 maanden        -.12  
N.B. Correlaties onder de .10 zijn triviaal en worden daarom niet gepresenteerd. Alle correlaties in deze 
tabel zijn significant (p≤0.01). 
 
4.5 Zorgbehoefte  en zorgcontact 

Welk deel van de mensen ervaart nu een behoefte aan professionele zorg in 
verband met problemen of vragen omtrent de eigen seksualiteit of omtrent 
relaties, en in hoeverre wordt deze behoefte ook omgezet in daadwerkelijk 
contact met de professionele hulpverlening? Desgevraagd geeft 19% aan ooit in 
hun leven behoefte te hebben gehad aan professionele zorg in verband met 
problemen rond de eigen seksualiteit, 16% een enkele keer en 3% vaker. 
Beperken we het tot de afgelopen 12 maanden, dan heeft zowel van de mannen 
als van de vrouwen 8% behoefte gehad aan professionele zorg. Bijna driekwart 
van hen had in ieder geval behoefte aan emotionele steun, een kwart had (ook) 
behoefte aan medische hulp, één op de vijf had (ook) behoefte aan het 
ontvangen van informatie en vier procent had (ook) behoefte aan juridische 
hulp. Van de totale groep mannen en vrouwen, dus ongeacht of ze wel of geen 
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zorgbehoefte hadden in de afgelopen 12 maanden, heeft ruim 2% (mannen 3%, 
vrouwen 2%) in de afgelopen 12 maanden contact gehad met een professionele 
hulpverlener omtrent problemen of vragen rond de eigen seksualiteit. Van de 
groep mannen en vrouwen die een zorgbehoefte hadden in de afgelopen 12 
maanden, heeft 25% (mannen 28%, vrouwen 22%) deze behoefte ook omgezet 
naar contact met de zorg in de afgelopen 12 maanden. 
 
De zorgbehoefte omtrent seksuele of liefdesrelaties is groter. Eén op de vier 
personen heeft ooit wel eens behoefte gehad aan professionele zorg op dit 
terrein, 18% een enkele keer en 6% vaker. In de afgelopen 12 maanden heeft 
10% van de mannen en 12% van de vrouwen behoefte gehad aan professionele 
zorg. Wederom is er het meeste behoefte aan emotionele steun (70%), gevolgd 
door medische hulp (27%), informatie (18%) en/of juridische hulp (2%). Van de 
totale groep mannen en vrouwen heeft  vijf procent in de afgelopen 12 maanden 
contact gehad met een professionele hulpverlener. Kijken we naar de groep 
mannen en vrouwen die een zorgbehoefte hadden op dit terrein in de afgelopen 
12 maanden, dan heeft 30% (mannen 34%, vrouwen 27%) ook daadwerkelijk 
contact gehad met de zorg.    
 
4.6 Seksueel  en relationeel  welbevinden in perspectief   

Historisch perspectief  
In het onderzoek ‘Seksualiteit in Nederland’ (van Zessen en Sandfort, 1991) is 
de beleving van seksualiteit en relaties bevraagd bij mannen en vrouwen van 18 
tot en met 50 jaar. Drie van de items met betrekking tot de seksuele beleving 
zijn in de huidige studie ook bevraagd. De uitspraak ‘seksualiteit werkt voor mij 
bevrijdend’ wordt in 2006 door een groter deel van zowel de mannen als de 
vrouwen beaamd dan 15 jaar geleden (52% van de respondenten in 2006 geeft 
aan dat dit vaak tot altijd voor hen geldt versus 39% van de respondenten in 
1991). Het percentage dat zich vaak tot altijd ‘echt ontspannen voelt na seksueel 
contact’ was in 1991 al hoog (83%), en dat blijft nagenoeg zo in 2006 (77%). 
Tot slot voelt in 2006 een iets hoger percentage mannen en vrouwen (25%) zich 
wel eens schuldig over zijn of haar seksuele gedrag dan in 1991 (18%).    
 
Een volgend aspect waarop vergelijking met het ‘Seksualiteit in Nederland’ 
onderzoek mogelijk is, betreft de relationele satisfactie van mensen in een 
duurzame relatie. Een duurzame relatie is hierbij gedefinieerd als een relatie die 
ten tijde van het onderzoek al minimaal 12 maanden duurt. Net als in 1991 is in 
2006 de overgrote meerderheid van de mannen en vrouwen vaak tot altijd 
gelukkig met de vaste partner, zij het dat het nu om een iets kleinere 
meerderheid gaat (82% nu versus 92% in 1991). Hetzelfde geldt voor de 
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meerderheid die zich vaak tot altijd goed voelt bij de partner (83% nu versus 
93% in 1991). Wel geeft een groter deel van de mannen en vrouwen in de 
huidige studie aan wel eens te overwegen om weg te gaan bij de partner (30% 
nu versus 10% in 1991) en zich wel eens te ergeren aan de partner (87% nu 
versus 74% in 1991). Voor wat betreft de seksgerelateerde satisfactie blijkt dat 
er in 2006 door meer mannen en vrouwen aangegeven wordt dat er vaak tot 
altijd een verschil is met de partner voor wat betreft de zin in seks (33% nu 
versus 9% in 1991). Dit heeft echter niet geleid tot meer conflicten over seks 
met de partner: het percentage dat wel eens conflicten heeft hierover schommelt 
zowel in 1991 als in 2006 rond de 50%.     
 
Internationaal  perspectief  
Bevolkingsstudies naar het seksueel welbevinden, in plaats van naar de 
‘negatieve’ tegenhanger seksuele problematiek, zijn het afgelopen decennium in 
opkomst. Een aantal recente, grootschalige bevolkingsstudies wordt hier 
besproken. 
 
In een Engelse studie onder 18 tot 75-jarige mannen en vrouwen is gevraagd 
naar de tevredenheid met de frequentie van geslachtsgemeenschap en met het 
seksuele leven in het algemeen (Dunn, Croft & Hackett, 2000). In 
overeenstemming met de bevinding in de huidige studie, blijken vrouwen vaker 
tevreden dan mannen met de huidige frequentie van geslachtsgemeenschap: 
ongeveer 70% van hen vindt de huidige frequentie precies goed versus bijna 
50% van de mannen. Ook onder de Engelse mannen zou de helft graag vaker 
seks hebben. Driekwart van de respondenten is tevreden met zijn of haar huidige 
seksuele leven, waarbij wederom een hoger percentage vrouwen (80%) dan 
mannen (70%) tevreden is. Conform de bevinding in de Nederlandse populatie, 
waren mannen en vrouwen met een hogere frequentie van seksueel contact 
vaker tevreden over hun seksuele leven. Het verband tussen de frequentie van 
seks en de seksuele satisfactie is eveneens aangetoond onder de Zweedse 
bevolking (Långström & Hanson, 2006). Bovendien bleek in deze studie, in 
overeenstemming met de bevindingen voor mannen in het huidige onderzoek, 
dat personen die vaker masturberen, minder tevreden zijn over hun seksuele 
leven.    
 
Bancroft, Loftus en Scott Long (2003) onderzochten de predictoren van seksuele 
en relationele stress bij vrouwen van 20 tot 65 jaar in een heteroseksuele relatie. 
Seksuele en relationele stress waren op dezelfde manier geoperationaliseerd als 
in de huidige studie, met uitzondering van het tijdsframe dat vier weken in plaats 
van zes maanden bedroeg. Vijftien procent van de vrouwen had redelijk tot heel 
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veel seksuele stress gehad, en 20% redelijk tot heel veel relationele stress. 
Samen genomen had 24% van de vrouwen seksuele en/of relationele stress 
gehad in de afgelopen vier weken. Dit is beduidend hoger dan het percentage in 
het huidige onderzoek voor seksuele en/of relationele stress (14%) bij vrouwen 
van 20 tot 65 jaar in een heteroseksuele relatie. Leeftijd bleek geen predictor 
voor seksuele of relationele stress. Een lagere frequentie van seksueel contact 
bleek wel samen te hangen met relationele stress maar niet, zoals in de huidige 
studie, ook met seksuele stress. Verder was een negatieve subjectieve respons op 
het seksuele contact met de partner (in de zin van niet genieten, geen emotionele 
nabijheid voelen, onverschillig zijn over het contact en onprettige gevoelens 
ervaren) een sterkere voorspeller van seksuele en relationele stress dan een 
verstoorde fysieke respons (in termen van onder meer het uitblijven van 
seksuele opwinding of een orgasme en het ervaren van pijn). Ook Bancroft et al. 
vonden een sterke relatie van psychische problematiek met zowel relationele als 
seksuele stress. 
 
Tot slot is een recente crossnationale studie naar het seksueel welbevinden van 
volwassenen tussen de 40 en 80 jaar vermeldenswaard (Laumann et al., 2006). 
De studie is uitgevoerd in 29 landen. Voor deze bespreking beperken we ons tot 
de resultaten bij de Westerse landen. Ongeveer tweederde van de mannen en 
vrouwen rapporteerde tevredenheid met de relatie, en viervijfde van hen 
tevredenheid met hun seksuele functioneren. Onder meer gender, lichamelijke 
en psychische gezondheid, burgerlijke staat, frequentie van seks, en gevoelens 
van geluk bleken gecorreleerd met het seksueel welbevinden. Zo was het 
seksueel welbevinden hoger bij mannen dan vrouwen en hoger bij ongehuwd 
samenwonenden en LAT-ers dan bij getrouwde personen. Het seksueel 
welbevinden bleek, tot slot, sterk samen te hangen met een algemeen gevoel van 
geluk.   
 
4.7 Conclusie  

In dit hoofdstuk is de beleving van het seksuele en relationele leven besproken. 
Ruim één op de zes personen (17%) heeft in de afgelopen zes maanden redelijk 
tot heel veel seksuele en/of relationele stress ervaren, en één op de twee à drie 
personen (38%) een beetje. Minder dan de helft (45%) heeft dus helemaal geen 
stress op het seksuele en relationele vlak gehad. Er komen hieromtrent geen 
verschillen tussen mannen en vrouwen naar voren. Demografische groepen die 
relatief veel risico lopen op een problematische seksbeleving en relatievorming 
zijn alleenstaanden, en mannen en vrouwen met een Turks/Marokkaanse 
achtergrond.   
 



B E T E K E N I S  E N  B E L E V I N G  V A N  S E K S U A L I T E I T  

45 

In het onderzoek ‘Seksualiteit in Nederland’ uit 1991 is de seksuele of 
relationele stress niet onderzocht. Wel was vergelijking op een beperkt aantal 
deelaspecten van welbevinden mogelijk. Hieruit komt een redelijk stabiel beeld 
naar voren. Er zijn dus geen aanwijzingen voor grote verschuivingen in het 
seksueel en relationeel welbevinden van Nederlanders ten opzichte van 15 jaar 
geleden, hoewel er aanwijzingen zijn dat de relationele satisfactie er beslist niet 
op vooruit is gegaan. Een recente Amerikaanse studie onder volwassen vrouwen 
toont bij anderhalf tot twee keer zoveel van hen seksuele en/of relationele stress 
aan als bij de Nederlandse vrouwen uit de huidige studie.      
 
Eén op de zes personen (16%) had in de afgelopen 12 maanden behoefte aan 
zorg in verband met seksueel en/of relationeel niet welbevinden. Geëxtrapoleerd 
naar de Nederlandse volwassen bevolking tussen 19 en 70 jaar zou dit, in 
absolute aantallen, om 1.747.377 mannen en vrouwen gaan3. Eenderde van de 
mannen en vrouwen heeft deze behoefte ook omgezet in contact met de 
gezondheidszorg in de afgelopen 12 maanden. In hoofdstuk 14 wordt nader 
ingegaan op (het uitblijven van) contacten met de zorg. 
 

                                                        
3 Bij 95% BI zijn ondergrens en bovengrens resp. 1.627.245 en 1.867.509. 
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HOOFDSTUK 5 

CONTROVERSIËLE VERLANGENS  

Hanneke de Graaf en Ine Vanwesenbeeck 

 
In dit hoofdstuk zal een aantal uiteenlopende seksuele gedragingen en gevoelens 
worden beschreven die met elkaar gemeen hebben dat ze, in meer of mindere 
mate, buiten het algemeen geaccepteerde kader vallen. Een eerste voorbeeld van 
een dergelijk controversieel thema is gebruik van porno of andere seksueel 
prikkelende middelen. Dit wordt beschreven in paragraaf 5.1. In paragraaf 5.2 
wordt ingegaan op betalen en betaald worden voor seks, gedrag dat in veel 
landen nog steeds illegaal is. In paragraaf 5.3 komen ‘overmatige’ seksuele 
verlangens aan de orde: verlangens die zo sterk zijn dat iemand de controle 
erover verliest of dat ze een belemmering vormen voor het dagelijks leven of de 
dagelijkse verplichtingen. Nog weer andere verlangens die hier behandeld 
worden zijn controversieel door de personen, voorwerpen of handelingen 
waarop ze zijn gericht. Dergelijke bijzondere seksuele verlangens worden ook 
wel parafilieën genoemd (paragraaf 5.4). In paragraaf 5.5 wordt beschreven in 
hoeverre al deze controversiële verlangens en gedragingen met elkaar 
samenhangen en in hoeverre zij samenhangen met gedragsmatige of 
psychosociale factoren. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de behoefte aan 
zorg omtrent een overmatig seksueel verlangen, betaalde seks en parafilieën.  
 
5.1 Pornogebruik  

Respondenten is gevraagd in hoeverre ze seksueel prikkelende lectuur, websites 
of films bekijken of erotische telefoonlijnen bellen. Eenentachtig procent van de 
mannen en 40% van de vrouwen maakte het afgelopen half jaar gebruik van één 
of andere vorm van porno, respectievelijk 66% en 18% deed dat minstens eens 
per maand (zie tabel 5.2). Tweederde van de mannen bekeek een seksueel 
getinte website of pornofilm, bijna de helft van hen las (ook) seksueel 
prikkelende lectuur. Eén op de vier vrouwen bekeek dergelijke lectuur of porno 
op internet, in de bioscoop of op video of dvd. Pornosites worden door hen 
minder vaak bezocht: één op de vijf à zes vrouwen deed dit in het afgelopen half 
jaar tenminste een enkele keer. Daarnaast belde 3,7% van de mannen en 0,9% 
van de vrouwen in het afgelopen half jaar een erotische telefoonlijn. 
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Tabel 5.1 Pornogebruik (% in de laatste 6 maanden) 

  
Minstens een 
enkele keer 

Minstens één  
keer per maand 

 mannen vrouwen mannen vrouwen 
Lezen van seksueel prikkelende lectuur 48,8▲ 24,6 28,3 ▲ 10,0  
Bezoeken van seksueel getinte websites 68,5▲ 18,0 53,9 ▲ 7,7  

Bekijken van porno (internet, bioscoop, video, dvd) 65,7▲ 25,5 50,5 ▲ 10,0  

Erotische telefoonlijn bellen 3,7  0,9 1,0  0,1  

n 2100 2046 2100 2046 
▲ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (p ≤01) 
 
Internationale cijfers laten een vergelijkbaar beeld zien voor Scandinavische 
landen. In Finland zegt 58% van de mannen en 25% van de vrouwen een 
pornotijdschrift of -boek gelezen te hebben (Kontula & Haavio-Mannila, 1995). 
In Zweden las 44% van de mannen en 11% van de vrouwen het afgelopen jaar 
een pornografisch tijdschrift, in Noorwegen was dit respectievelijk 48% en 22% 
(Lewin, Fugl-Meyer, Helmius, Lalos & Månsson, 2000; Træen, Nilsen & 
Stigum, 2006). In Zweden zag 51% van de mannen en 20% van de vrouwen het 
afgelopen jaar een pornofilm (ongeacht het medium), in Noorwegen was dit 
respectievelijk 68% en 26% en in Finland zag 13% van de mannen en 4% van 
de vrouwen een pornofilm in de bioscoop en 53% van de mannen en 22% van 
de vrouwen een pornofilm op video.  
 
In de Verenigde Staten en Australië liggen de percentages lager. In 1994 zag 
23% van de Amerikaanse mannen en 11% van de Amerikaanse vrouwen een 
pornofilm. Slechts 16% van deze mannen en 4% van deze vrouwen gaf aan een 
pornoboekje of –tijdschrift te hebben gelezen (Michael, Gagnon, Laumann & 
Kolata, 1994). Van de Australische mannen en vrouwen zegt respectievelijk 
37% en 16% in het laatste jaar een pornofilm te hebben gezien (Richters, 
Grulich, De Visser, Smith & Rissel, 2003). Ook het bezoeken van pornosites 
komt in Australië beduidend minder vaak voor dan in Nederland: ‘slechts’ 
16,5% van de mannen en 2,4% van de vrouwen deed dit in het afgelopen jaar. 
Ook in de Noorse studie komt erotisch getint internetgebruik minder voor dan in 
Nederland: 48% van de mannen en 8% van de vrouwen deed dit het afgelopen 
jaar. De Australische en Noorse cijfers zijn echter al weer van enkele jaren 
geleden (de Noorse data werd in 2002 verzameld). Sindsdien is er wat betreft 
internetgebruik al weer heel wat veranderd. Australische vrouwen belden 
destijds (nog) wel iets vaker een erotische telefoonlijn dan Nederlandse vrouwen 
nu (2,0 tegenover 0,9%), Australische mannen vergeleken met Nederlandse 
mannen minder vaak (2,7% tegenover 3,7%).  
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Het percentage mannen en vrouwen dat wel eens seksueel prikkelende bladen of 
boeken leest is de laatste jaren sterk afgenomen. Vijftien jaar geleden gaf nog 
77% van de mannen en 45% van de vrouwen aan dit wel eens te doen (Van 
Zessen & Sandfort, 1991). Ook in Zweden en Finland werd een dergelijke sterke 
afname in het gebruik van pornografische lectuur geconstateerd. In 1991 werden 
ook erotische telefoonlijnen nog aanzienlijk vaker gebruikt dan nu: 11% van de 
mannen en 4% van de vrouwen belde destijds nog wel eens een ‘06-lijn’. In 
eerder onderzoek is nog niet gevraagd naar het gebruik van internet voor het 
zoeken naar seksuele prikkels. Ongetwijfeld is het gebruik van erotische 
blaadjes, boekjes en telefoonlijnen afgenomen vanwege de sterk toegenomen 
beschikbaarheid en het daarmee gestegen gebruik van pornosites. 
 
In tabel 5.2 is te zien welke groepen meer gebruik maken van porno of erotische 
telefoonlijnen. Omdat er voor pornogebruik interacties met sekse werden 
gevonden, zijn de verschillen naar demografische kenmerken hier voor mannen 
en vrouwen uitgesplitst. Wat opvalt is dat het voor mannen als het gaat om 
pornogebruik nauwelijks uitmaakt welke demografische achtergrond iemand 
heeft. Uitsluitend met betrekking tot stedelijkheid en relatiestatus worden kleine 
verschillen gevonden. Mannen uit de minst stedelijke gebieden maken het minst 
gebruik van porno en getrouwde mannen bekijken minder vaak seksueel 
prikkelende lectuur, websites of filmpjes dan ongetrouwde mannen. 
 
Bij vrouwen worden veel meer verschillen naar demografie gevonden. Onder 
vrouwen van 55 jaar en ouder is het pornogebruik aanzienlijk lager dan onder 
vrouwen die jonger zijn. Vrouwen met een hoog opleidingsniveau maken 
relatief vaak gebruik van porno. Daarnaast zijn het vooral de Surinaamse en 
Antilliaanse vrouwen die wel eens een pornoboekje of pornofilm bekijken. Wat 
religie betreft zijn het met name de niet gelovige vrouwen die wel eens gebruik 
maken van porno, de vrouwen met een religieuze achtergrond doen dit juist 
relatief zelden. Net als bij de mannen zien we onder vrouwen uit weinig 
stedelijke gebieden en getrouwde vrouwen, een relatief laag pornogebruik. 
Onder vrouwen met een LAT-relatie is het pornogebruik juist hoger dan 
gemiddeld.  
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Tabel 5.2 Pornogebruik naar demografische kenmerken (% tenminste enkele keer in  
 laatste 6 maanden) 

 

n Po
rn

o 
– 

 
m

an
ne

n 

Po
rn

o 
- 

vr
ou

w
en

 

Se
ks

lij
ne

n 

Leeftijd     

19 - 34 jaar 1344 80,7 44,8 ▲ 3,0   

35 - 54 jaar 1853 82,9 43,7 ▲ 2,3  

55 - 69 jaar 949 79,0 27,4 ▼ 1,4  

Opleiding     

laag 1272 80,1 38,0  3,1  

midden 1771 82,2 39,4  2,0  

hoog 1103 81,1 45,1 ▲ 2,0  

Etniciteit      

autochtoon/westers  3854 81,4 39,4  2,2  

Turks/Marokkaans 107 75,4 31,1  4,7  

Surinaams/Antilliaans 101 80,9 55,6  ∆ 2,9  

Religie     

joods-christelijk 1778 80,9 35,2 ▼ 1,6 ▼ 

islamitisch 103 73,6 37,3  6,7 ▲ 

ander geloof 201 78,0 34,5  2,5  

geen geloof 2064 82,3 45,7 ▲ 2,7  

Stedelijkheid        
weinig tot niet 1360 78,3▼ 36,3 ▼ 1,8  

sterk tot matig 1940 83,4  ∆ 41,7  2,5  

zeer sterk  752 82,2 43,2  2,7  

Relatiestatus     

geen partner 835 86,5 40,3  3,0  

LAT-relatie 499 85,7 47,2 ▲ 1,8  

ongehuwd samenwonend 718 79,2 42,3  3,1  

getrouwd 2095 79,1▼ 37,6  1,9  

Totaal  4146 81,3 40,3  2,3  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
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Wat het bellen van sekslijnen betreft worden nauwelijks verschillen naar 
demografie gevonden, mogelijk vanwege de geringe omvang van de groep die 
dit wel eens doet. Personen met een islamitische achtergrond lijken relatief vaak 
sekslijnen te bellen. Mogelijk hangt dit samen met hun (weliswaar niet 
significante) lagere gebruik van andere pornografische uitingen.  
 
5.2 Betaalde seks 

Een kwart van de mannen heeft wel eens betaald voor seks, 5,1% deed het ook 
in het afgelopen jaar en 3,6% nog in de laatste 6 maanden. Vrouwen maken, niet 
verwonderlijk, aanzienlijk minder vaak gebruik van betaalde seks: 0,4% van de 
vrouwen betaalde ooit voor seks, 0,2% deed dit in het afgelopen jaar of half jaar. 
Het aantal mannen dat aangeeft wel eens te betalen voor seks lijkt in 15 jaar tijd 
haast te zijn verdubbeld: destijds had nog 13,5% van de mannen ooit en 2,6% in 
het laatste jaar betaald voor seks. Mogelijk is de neiging om betaalde contacten 
te verzwijgen afgenomen, wellicht ook door de andere methode van data-
verzameling (interviews in 1991, tegenover een internetvragenlijst in 2006). Er 
zijn vanuit het veld geen aanwijzingen dat er werkelijk sprake zou zijn van een 
dergelijke sterke toename van het aantal prostituanten.  
 
In het recent afgeronde onderzoek onder jongeren tot 25 jaar was de 
vraagstelling met betrekking tot betaalde seks breder: er is gevraagd of men geld 
of een andere beloning heeft gegeven dan wel ontvangen in ruil voor seks (De 
Graaf et al., 2005). Dit geeft de verwachting dat het percentage dat positief 
antwoordt op deze vragen hoger ligt dan in het huidige onderzoek. Wat betreft 
het betalen voor seks zijn de percentages tegen de verwachting in hier echter 
hoger, vooral bij de mannen. In de huidige studie zegt 12,9% van de 19-25 
jarige mannen dat ze wel eens voor seks hebben betaald, in het onderzoek onder 
jongeren was dit voor deze groep 8,1%.  
 
Internationale cijfers over betalen voor seks hebben vrijwel uitsluitend 
betrekking op mannen. Leridon, Van Zessen en Hubert (1998) hebben een aantal 
studies die begin jaren ‘90 in verschillende Europese landen werden uitgevoerd, 
op een rij gezet. Aan deze vergelijking kunnen Amerikaanse (Michael et al., 
1994, Zweedse (Lewin et al., 1998) en Australische cijfers (Rissel, Richters, 
Grulich, De Visser & Smith, 2003) worden toegevoegd. De percentages mannen 
die aangeven ooit betaald te hebben voor seks variëren internationaal enorm: 
Engeland 6,6%, Finland 9,9%, Noorwegen 11,3%, Zweden 12,7%, Australië 
15,6%, Verenigde Staten 16%, Zwitserland 19,7% en Spanje 38,6%. Alleen de 
Spanjaarden lijken de Nederlanders te overtreffen in (openheid over) het gebruik 
van commerciële seks. 
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Vanwege de zeer kleine groep vrouwen die wel eens voor seks betaalt, worden 
verschillen naar demografische kenmerken alleen voor de mannen gepresenteerd 
(tabel 5.3). In de jongste leeftijdsgroep (18-34 jaar) is het percentage mannen dat 
ooit betaald heeft voor seks begrijpelijkerwijs het laagst. Wanneer gekeken 
wordt naar het laatste jaar is zichtbaar dat prostitutiebezoek iets afneemt met het 
ouder worden, zij het niet significant. Onder laag opgeleiden komt betalen voor 
seks vaker voor (ongeveer één op de drie laag opgeleide mannen betaalde ooit 
voor seks) dan onder hoog opgeleiden (ongeveer één op de vijf). Mannen met 
een Marokkaanse of Turkse achtergrond en vooral Antilliaanse of Surinaamse 
mannen zeggen relatief vaak dat ze voor seks betalen. Mannen met een joods-
christelijke geloofsovertuiging zeggen relatief weinig dat ze wel eens voor seks 
betalen, mannen met een islamitische achtergrond en mannen zonder 
geloofsovertuiging relatief vaak. In de sterk stedelijke gebieden wordt relatief 
vaak voor seks betaald, mogelijk door het grotere aanbod. Tenslotte wordt 
prostitutiebezoek het meest gepraktiseerd door vrijgezelle en het minst door 
getrouwde mannen. 
 
Een even groot deel van de mannen als van de vrouwen (3,2%) heeft ooit geld 
ontvangen in ruil voor seks. Dit is meer dan in andere landen: in Zweden 
ontving 0,5% van de mannen en 0,3% van de vrouwen geld in ruil voor seks 
(Lewin et al., 1998), in Finland 1,5% van de mannen en 0,2% van de vrouwen 
(Kontula & Haavio-Mannila, 1995) en in Australië 0,9% van de mannen en 
0,5% van de vrouwen (Rissel et al., 2003). Ook waren deze percentages 15 jaar 
geleden in Nederland lager: ongeveer 1% van zowel de mannen als de vrouwen 
zei destijds ooit te zijn betaald voor seks (Van Zessen & Sandfort, 1991). We 
zien de relatieve normalisering van de prostitutiebranche sindsdien (en in 
Nederland in vergelijking met andere landen) hier als de belangrijkste reden 
voor de verschillen.  
 
In het recent afgeronde jongerenonderzoek zegt 1,2% van de 19-25 jarige 
vrouwen dat ze wel eens geld of een andere beloning hebben gekregen, in het 
huidige onderzoek zegt 0,4% dat ze wel eens geld hebben gekregen (De Graaf et 
al., 2005). Dit verschil is waarschijnlijk te herleiden tot de bredere vraag-
stellingen waarin ook ‘andere beloningen’ zijn opgenomen. Bij de 19-25 jarige 
mannen worden, ondanks het verschil in vraagstelling geen verschillen 
gevonden: in beide studies is het percentage dat wel eens geld (of een andere 
beloning) had ontvangen 2,4%. 
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Tabel 5.3 Betaald hebben/krijgen voor seks naar demografische kenmerken (%) 
  Ooit 

betaald 
hebben 

Betalen in 
laatste 12 
maanden  

Meerdere 
keren geld 
ontvangen 

 n mannen mannen vrouwen 
Leeftijd      

19 - 34 jaar 1344 18,2 ▼ 6,5  0,9  
35 - 54 jaar 1853 28,5 ▲ 5,1  2,4  ∆ 
55 - 69 jaar 949 28,5  3,2  1,7  
Opleiding      
laag 1272 30,6 ▲ 5,7  2,0  
midden 1771 24,8  4,9  1,3  
hoog 1103 20,5 ▼ 4,9  2,0  
Etniciteit       
autochtoon/westers  3854 24,2 ▼ 4,6 ▼ 1,6  
Turks/Marokkaans 107 38,3 ∆ 10,0  4,3  
Surinaams/Antilliaans 101 43,5 ▲ 12,8 ▲ 3,6  
Religie      
joods-christelijk  1778 17,7 ▼ 3,7  1,2  
islamitisch  103 43,6 ▲ 12,8  3,9  
ander geloof  201 23,8  2,4  0,9  
geen geloof 2064 26,9 ▲ 5,5  2,1  
Stedelijkheid        
weinig tot niet 1360 23,6  4,0  2,1  
sterk tot matig 1940 24,4  4,9  1,0  
zeer sterk  752 31,2 ▲ 8,1 ▲ 2,9 ▲ 
Relatiestatus      
geen partner 835 30,3 ▲ 11,7 ▲ 1,2  
LAT-relatie 499 24,2  3,5  3,7 ▲ 
ongehuwd samenwonend 718 28,9  4,8  2,6  
getrouwd 2095 22,4 ▼ 3,2 ▼ 1,1  
Totaal  4146 25,2  5,1  1,7  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
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Voor driekwart van de mannen en 85% van de vrouwen die wel eens geld 
hebben ontvangen voor seks, vond dit langer dan een jaar geleden plaats. Voor 
mannen was dit vaker slechts een eenmalige gebeurtenis dan voor vrouwen: van 
de mannen heeft 0,7% (n=14) meerdere keren geld ontvangen in ruil voor seks, 
bij vrouwen is dit 1,7% (n=35). Dit laatste (meerdere keren geld hebben 
gekregen voor seks) kan worden beschouwd als een indicatie voor sekswerk. 
Omdat de groep sekswerkers onder mannen te klein is voor nadere analyses, 
worden de demografische verschillen alleen nagegaan voor de vrouwen in deze 
groep (tabel 5.3). In sterk stedelijke gebieden wonen meer vrouwen die aan 
sekswerk hebben gedaan. Daarnaast hebben deze vrouwen relatief vaak een 
LAT-relatie en zijn ze zelden getrouwd. 
 
5.3 Overmatig seksueel  verlangen 

Wanneer seksuele verlangens zo sterk zijn dat iemand er geen controle meer 
over heeft en dat ze een belemmering vormen voor het dagelijks functioneren, 
kan gesproken worden van overmatig seksueel verlangen. In tabel 5.4 is te zien 
hoeveel mensen zeggen regelmatig, vaak of altijd last te hebben van deze 
dwingende verlangens. Wij spreken van een sterk overmatig seksueel verlangen 
(‘seksverslaving’) wanneer iemand aangeeft dat minstens drie van de vier 
dwingende verlangens uit tabel 5.4 regelmatig of vaker voorkomen.  
 
Tabel 5.4 Overmatig seksueel verlangen (% dat dit tenminste regelmatig heeft) 
  Mannen Vrouwen 
Seksuele verlangens hebben mijn dagelijks leven ontregeld 4,6  2,0  
Vanwege mijn seksuele gedrag kan ik niet voldoen aan verplichtingen  2,9  1,0  

Seksuele gedachten en gevoelens zijn sterker zijn dan ikzelf 6,7▲ 1,8  

Ik denk meer aan seks dan ik zou willen 13,6 ▲ 3,3  

n 2099 2047 
▲ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (p ≤ .01) 
 
Mannen hebben vaker last van een sterk overmatig seksueel verlangen (5,4%) 
dan vrouwen (1,5%) (zie tabel 5.5). Er worden geen interactie-effecten 
gevonden tussen sekse en andere demografische kenmerken. Overmatig 
seksueel verlangen komt vaker voor in de jongste leeftijdsgroep (19-34 jaar) en 
minder vaak in de oudste (55-69). Daarnaast worden deze verlangens vaker 
gerapporteerd door mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of 
Antilliaanse achtergrond en door mensen met een islamitische of andere 
geloofsovertuiging (bijvoorbeeld hindoeïstisch of boeddhistisch). Bij de Turkse 
en Marokkaanse groep (maar niet bij islamitische achtergrond) blijkt dit verschil 
bij nadere analyse overigens toe te schrijven aan de relatief jeugdige leeftijd. 
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Tabel 5.5 Overmatig seksueel verlangena naar demografische kenmerken (%) 
 n  % 
Geslacht    

mannen 2099 5,4 ▲ 

vrouwen 2047 1,5  

Leeftijd    

19 - 34 jaar 1344 5,4 ▲ 
35 - 54 jaar 1853 3,2  
55 - 69 jaar 949 1,4 ▼ 
Opleiding    
laag 1272 4,8  
midden 1771 3,1  
hoog 1103 2,5  
Etniciteit     
autochtoon/westers  3854 3,0 ▼ 
Turks/Marokkaans 107 11,2 ▲ 
Surinaams/Antilliaans 101 9,9 ▲ 
Religie    
joods-christelijk  1778 2,9  
islamitisch  103 14,6 ▲ 
ander geloof  201 6,0 ∆ 
geen geloof  2064 3,1  
Stedelijkheid    
weinig tot niet 1360 2,4  
sterk tot matig 1940 4,0  
zeer sterk  752 3,9  
Relatiestatus    
geen partner 835 5,5  
LAT-relatie 499 3,8  
ongetrouwd samenwonend 718 4,9  
getrouwd 2095 2,1  
Totaal  4146 3,5  
a minstens 3 van de 4 ervaringen uit de schaal voor overmatig seksueel verlangen komen regelmatig of 
vaker voor 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
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5.4 Parafi l ieën 

Parafilieën zijn deviante seksuele oriëntaties. In dit onderzoek is aan alle 
respondenten gevraagd of zij wel eens ‘bijzondere seksuele verlangens, ook wel 
parafilieën genoemd’ hadden. Deze vraag werd door 18,1% van de mannen en 
10,8% van de vrouwen met ‘ja’ beantwoord. Aan hen is vervolgens specifiek 
gevraagd naar het verlangen naar en/of praktiseren van: 
1. sadomasochisme (SM): het ervaren van genot door het toebrengen of 

ondergaan van vastbinden, pijn of vernedering; 
2. pedofilie: seks met kinderen jonger dan 16 jaar; 
3. fetisjisme: seks met gebruik van bijzondere voorwerpen (zoals schoenen, 

panty's), stoffen (zoals rubber, leer, zijde), lichaamsdelen, handelingen, 
rituelen; 

4. travestie: zich kleden als iemand van de andere sekse en dit als seksueel 
opwindend ervaren. 

 
Uit de resultaten blijkt dat, gezien op de totale populatie, 10,7% van de mannen 
en 9,1% van de vrouwen wel eens verlangt naar SM(-achtige) seks (zie tabel 
5.6). Ongeveer 7% van de mannen en vrouwen bracht dergelijke verlangens ook 
in de praktijk. Een kleine 3% van de mannen verlangt wel eens naar seks met 
kinderen onder de 16 jaar en 0,7% van de mannen (n=14) zegt het ook wel eens 
gehad te hebben. Slechts één vrouw zegt dit wel eens te willen (en te doen). 
Mannen zeggen ook veel vaker (10,5%) dan vrouwen (4,2%) opgewonden te 
worden van bepaalde voorwerpen, stoffen, lichaamsdelen of handelingen/ 
rituelen. Ruim 8% van de mannen en minder dan 4% van de vrouwen heeft ook 
wel eens een fetisj gebruikt. Tenslotte verlangt 3,3% van de mannen (n=69) en 
0,2% van de vrouwen (n=6) er wel eens naar om zich te kleden als het andere 
geslacht, omdat dit hen seksueel opwindt. Het overgrote deel van deze mannen 
(2,8% op de gehele steekproef, n=61) en vrouwen (0,1%, n=4) kleedt zich ook 
wel eens in travestie, bijna een kwart (heel) vaak. Er wordt geen verband 
gevonden tussen het verlangen naar en praktiseren van travestie en een 
ambivalente genderidentiteit (zie hoofdstuk 12 voor een beschrijving). 
 
In Seks in Nederland 3 (Van Zessen & Sandfort, 1991) is alleen gevraagd naar 
‘fantaseren over’, hetgeen niet goed te vergelijken is met ‘verlangen naar’. De 
percentages lagen daar dan ook veel hoger. Zo fantaseerde destijds 47% van de 
mannen en 23% van de vrouwen over opwindend materiaal (bont, leer, lingerie, 
schoenen) en 19% van de mannen en 5% van de vrouwen over seks met 
personen jonger dan 16 jaar. Internationaal komen de Zweedse cijfers (Lewin et 
al., 1998) met betrekking tot SM (5% voor zowel mannen als vrouwen) en 
travestie (2,8% van de mannen en 0,4% van de vrouwen) daarentegen heel goed 
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overeen met de huidige Nederlandse data. In Australië werd een lagere SM 
prevalentie gevonden: hier deed 2,0% van de mannen en 1,4% van de vrouwen 
met een sekspartner in het afgelopen jaar aan bondage of SM (Richters et al., 
2003). Cijfers rondom fetisjisme liggen in Zweden wel veel hoger: 47% van de 
Zweedse mannen en 17% van de Zweedse vrouwen gebruikt voorwerpen bij het 
vrijen (schoenen, ondergoed) en wordt daar opgewonden van. Behalve 
bovenvermelde cijfers voor pedofiele fantasieën, hebben wij geen ander 
onderzoek gevonden dat naar pedofiel verlangen of gedrag heeft gevraagd.   
 
Iets minder dan 7% van de mannen en 2,5% van de vrouwen geven aan nog 
andere bijzondere verlangens te hebben. Het grootste deel van deze groep 
(27,2%, n=52) heeft het verlangen om met meer dan twee mensen tegelijkertijd 
seks te hebben. Ook plasseks (vijftien personen) en anale seks (14 mannen, acht 
daarvan willen het expliciet met een vrouw, soms passief met voorbinddildo) 
worden nog relatief vaak genoemd. Daarnaast wordt nog een scala aan andere 
bijzondere verlangens genoemd, waaronder seks met specifieke partners 
(bijvoorbeeld met een bepaalde etnische achtergrond, zwangere vrouwen, 
transseksuelen) of op een specifieke locatie (met name in het openbaar), seks 
met dieren, orale seks, het scheren van de geslachtsdelen, rollenspel, 
exhibitionisme en voyeurisme, partnerruil, luierfetisjisme en moederen. 
 
In tabel 5.6 zijn verschillen in parafiele verlangens en praktijken naar 
demografische kenmerken bij elkaar gezet. SM(-achtige) verlangens en 
praktijken komen met name voor in de jongste twee leeftijdsgroepen en veel 
minder bij personen van 55 jaar en ouder. Daarnaast scoren personen met een 
andere dan de joods-christelijke of islamitische geloofsovertuiging relatief hoog 
op SM(-achtige) seks. Pedofiele verlangens komen relatief vaak voor onder 
singles en relatief zelden onder getrouwde mensen. Opgemerkt moet worden dat 
het aantal mensen met pedoseksuele ervaringen erg klein is. De relatief hoge 
score onder personen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond wordt 
veroorzaakt door slechts twee personen (een man en een vrouw). Wij willen aan 
deze resultaten dan ook niet te veel consequenties verbinden. Fetisjisme komt 
het meest voor onder personen van 35-54 jaar en het minst onder mensen van 55 
jaar en ouder. Mensen met een andere dan joods-christelijke of islamitische 
geloofsovertuiging vertonen relatief vaak fetisjistische gedragingen. Travestie, 
tot slot, hangt behalve met geslacht niet samen met andere demografische 
kenmerken.  
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Tabel 5.6 Parafilieën (% ooit) naar demografische kenmerken 
  Verlangen Praktiseren 
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Geslacht            

man 2099 10,7  2,8▲ 10,5 ▲ 3,3▲ 6,7  0,7  8,4  2,8 ▲ 

vrouw 2047 9,1  0,0  4,2  0,2  7,0  0,0  3,7  0,1  

Leeftijd            

19 - 34 jaar 1344 11,2 ∆ 2,2  8,3  2,1  8,4 ▲ 0,4  6,1  1,6  
35 - 54 jaar 1853 11,4 ▲ 1,1  9,0 ▲ 2,1  8,4 ▲ 0,1  7,8 ▲ 1,7  
55 - 69 jaar 949 5,1 ▼ 1,2  3,0 ▼ 0,8  1,8 ▼ 0,7  2,6 ▼ 0,8  
Opleiding            
laag 1272 9,0  1,7  6,0  2,2  5,6  0,3  4,5  1,7  
midden 1771 9,8  1,5  7,2  1,4  7,2  0,5  5,9  1,3  
hoog 1103 8,0  1,2  9,4  1,9  8,0  0,4  8,2  1,5  
Etniciteit             
autochtoon/westers  3854 10,0  1,4  7,4  1,9  6,9  0,4  6,1  1,5  
Turks/Marokkaans 107 8,4  2,8  10,3  0,9  5,6  1,9▲ 7,5  0,9  
Surinaams/Antilliaans 101 6,9  2,0  4,0  1,0  6,9  0,0  3,0  1,0  
Religie            
joods-christelijk 1778 7,8  1,5  5,9  1,6  4,9  0,5  4,6  1,3  
islamitisch 103 3,9 1,0  10,7  1,0  1,9 0,0  8,7  0,0  
ander geloof 201 12,4  1,5  10,9  3,0  9,0  0,5  9,5 ∆ 3,0  
geen geloof 2064 11,7  1,6  8,2  1,9  8,7  0,3  6,8  1,5  
Stedelijkheid                  
weinig tot niet 1360 8,4  1,0  5,8  2,1  4,9  0,0  4,8  1,5  
sterk tot matig 1940 10,2  1,5  7,8  1,4  7,6  0,5  6,4  1,3  
zeer sterk  752 11,6  1,7  9,7  2,3  8,0  0,5  7,7  2,0  
Relatiestatus            
geen partner 835 11,7  3,6▲ 10,2  2,4  7,0  1,1  8,0  1,8  
LAT-relatie 499 12,8  1,2  10,8  1,8  9,6  0,8  8,8  1,2  
samenwonend 718 12,8  1,1  8,2  2,5  10,2  0,1  6,5  2,4  
getrouwd 2095 7,5  0,8▼ 5,3  1,3  5,1  0,0  4,5  1,1  
Totaal  4146 9,9  1,5  7,4  1,8  6,9  0,4  6,1  1,5  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
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5.5 Samenhangen tussen één en ander 

Hier is ten eerste nagegaan in hoeverre de verschillende controversiële 
gevoelens en gedragingen met elkaar samenhangen. In tabel 5.7 is te zien dat er 
wel wat (zwakke) verbanden worden gevonden. Het verband tussen overmatig 
seksueel verlangen en pornogebruik (r=.32) is daarbij het sterkst.  
 
Tabel 5.7 Correlaties tussen verschillende gedragingen en verlangens 

 Pornogebruik
Betalen 

voor seks 

Overmatig 
seksueel 

verlangen Parafilie 
Pornogebruik ---    
Betalen voor seks .19 ---   
Overmatig seksueel verlangen .32 .13 ---  
Parafilie .16   --- 
NB. Correlaties onder de .10 zijn triviaal en worden daarom niet gepresenteerd. Alle correlaties in deze 
tabel zijn significant (p ≤ .0.01) 
 
Te verwachten valt dat (uitingen van) sterke seksuele verlangens, zoals 
beschreven in dit hoofdstuk, ook samenhangen met seksueel gedrag. In tabel 5.8 
worden verbanden met seksueel gedrag in het laatste half jaar gepresenteerd. Te 
zien is dat mannen en vrouwen met een hoger pornogebruik meer sekspartners 
hebben gehad, vaker masturberen, en vaker cyberseks, orale seks en/of anale 
seks hebben. Vrouwen die meer porno gebruiken, hebben daarnaast ook sowieso 
vaker seks. Ook een overmatig seksueel verlangen is, voor mannen en vrouwen, 
gerelateerd aan het aantal sekspartners en frequenties van masturberen, 
cyberseks, anale seks en, alleen voor vrouwen, actief orale seks. Niet 
verwonderlijk hebben mannen die wel eens betalen voor seks met meer 
verschillende partners seks gehad. Ook masturberen ze vaker. Causaliteit is uit 
al deze verbanden niet af te leiden. Er wordt bijvoorbeeld wel gezegd dat het 
kijken van porno aanzet tot het experimenteren met orale en anale seks, omdat 
dit in porno vaak deel uitmaakt van het standaard repertoire. Het kan echter ook 
goed zijn dat personen die behoefte hebben aan een breder scala aan seksuele 
technieken, ook meer behoefte hebben aan het bekijken van seksueel 
prikkelende beelden. 
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Tabel 5.8 Correlaties met seksueel gedrag in laatste 6 maanden 
 mannen vrouwen 
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Aantal sekspartners .17 .12 .36 .23 .12 
Seksfrequentie    .16  
Masturbatiefrequentie .47 .19 .13 .40 .21 
Cyberseks .24 .17  .36 .23 
Actieve orale seks  .19   .31 .14 
Passieve orale seks  .18   .22  
Anale seks  .16 .14  .36 .16 
NB. Correlaties onder de .10 zijn triviaal en worden daarom niet gepresenteerd. Alle correlaties in deze 
tabel zijn significant (p ≤ 0.01) 
 
Tenslotte is bekeken in hoeverre verschillende psychosociale factoren (voor een 
beschrijving zie bijlage 2) samenhangen met pornogebruik, cyberseks, 
overmatig seksueel verlangen en betaalde seks (alleen voor mannen). Gevonden 
wordt (zie tabel 5.9) dat mannen en vrouwen die (meer) porno gebruiken hoger 
scoren op een positieve seksuele beleving en vrouwen bovendien op seksuele 
zelfachting. Pornogebruik hangt echter voor zowel mannen als vrouwen ook 
samen met meer zorgen rondom (de) relatie(s) en het seksleven, en daarnaast 
voor mannen ook met een lagere relatie- en seksuele satisfactie. Aan de ene kant 
lijkt een positieve houding ten aanzien van (de eigen) seksualiteit dus 
voorwaarde te zijn voor (of gevolg van) het gebruik maken van porno. Aan de 
andere kant is pornogebruik geassocieerd met relatieproblematiek en kan het 
wellicht opgevat worden als een compensatie voor dingen die men in de relatie 
en het seksleven met een partner mist. Genoemde factoren verklaren overigens 
slechts een klein deel (5%) van de variantie in pornogebruik, dat kennelijk 
sterker samenhangt met andere dan hier onderzochte aspecten.  
 
Een hogere score op de schaal voor ‘overmatig seksueel verlangen’ hangt 
vervolgens over de hele linie wel samen met allerlei negatief gekleurde 
psychosociale factoren. Een sterker overmatig seksueel verlangen hangt voor 
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zowel mannen als vrouwen samen met meer schuldgevoelens met betrekking tot 
seksualiteit, meer zorgen over relaties en het seksleven en minder tevredenheid 
over het seksleven. Bij mannen wordt daarnaast een verband gevonden met 
minder seksuele zelfachting, een lagere relatiesatisfactie en een lagere 
interactiecompetentie. Deze bevindingen reflecteren het sterk problematische 
karakter van overmatig seksueel verlangen. Alle genoemde factoren tezamen 
verklaren 21% van de variantie in overmatig verlangen, waarbij overigens 
benadrukt moet worden dat er over de causaliteit van deze relaties geen 
uitsluitsel gegeven kan worden. 
 
Mannen die (vaker) betalen voor seks verschillen nauwelijks van anderen op de 
hier onderzochte psychosociale factoren, behalve dat ze iets meer seksuele 
schuld rapporteren.  
 
Tabel 5.9 Correlaties met psychosociale factoren 
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Positieve seksuele beleving .10   .13  
Seksuele schuldgevoelens  .37 -.13  .21 
Seksuele zelfachting  -.13  .11  
Zorgen over relaties .12 .28  .12 .19 
Relatiesatisfactie -.15 -.22    
Zorgen over seksleven .14 .36  .11 .23 
Seksuele satisfactie -.10 -.27   -.11 
Interactiecompetentie  -.23  .10  
R2 .05 .21 .02 .06 .09 
NB. Correlaties onder de .10 zijn triviaal en worden daarom niet gepresenteerd. Alle correlaties die hier 
zijn weergegeven zijn significant (p ≤ 0.01) 
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5.6 Zorgbehoefte  en zorgcontact 

Vragen rondom behoefte aan en contact met de professionele zorg zijn gesteld 
met betrekking tot overmatig seksueel verlangen, betaalde seks en parafilieën. In 
figuur 5.1. worden prevalenties en de omvang van zorgbehoefte en zorgcontact 
weergegeven.  
 
In het afgelopen jaar had 2,3% van alle mannen en 0,5% van alle vrouwen 
behoefte aan zorg in verband met dwingende seksuele gevoelens en 0,8% van de 
mannen en 0,1% van de vrouwen had ook contact met de zorg in verband met 
dit thema. Van de groep mensen met ‘ernstig’ overmatige seksuele verlangens 
heeft één op de vijf ooit behoefte aan zorg gehad en één op de tien contact. In 
het afgelopen jaar was dit respectievelijk 15% en 7%. Deze mensen hebben het 
meest behoefte aan emotionele hulp (n=11), maar daarnaast ook aan informatie 
(n=6) en juridische (n=5) of medische (n=3) hulp. 
 
De vragen naar zorgcontact en zorgbehoefte in verband met betaalde seks zijn 
alleen gesteld aan mensen die ooit geld ontvingen in ruil voor seks. In het 
afgelopen jaar ontving 0,8% van de mannen (n=16) en 0,5% van de vrouwen 
(n=11) geld in ruil voor seks. Drie mannen en drie vrouwen hadden in het 
afgelopen jaar behoefte aan zorg in verband met sekswerk in de vorm van 
emotionele hulp of steun (n=4), informatie (n=3) of medische hulp (n=2). Bij 
een meerderheid van de mannen en vrouwen die het afgelopen jaar geld 
ontvingen in ruil voor seks, bestaat dus geen behoefte aan zorg. Twee mannen 
en vier vrouwen hadden contact met een zorgverlener.  
 
Op de totale populatie hadden twaalf mannen (0,5%) en twee vrouwen (0,0%) in 
het afgelopen jaar behoefte aan zorg in verband met deviante seksuele 
verlangens. Vier mannen (0,1%) hebben in die periode ook om deze reden 
contact gehad met een zorgverlener. Van alle mensen met SM(-achtige) 
verlangens heeft 1,3% (n=6) behoefte gehad aan zorg en 0,7% (n=3) heeft ook 
contact gehad met de zorg. Onder diegenen die de behoefte hebben om zich te 
kleden als iemand van de andere sekse waren zorgbehoefte en zorgcontact in de 
afgelopen 12 maanden respectievelijk 4,0% (n=3) en 1,3% (n=1), onder mensen 
met fetisjistische verlangens respectievelijk 2,1% (n=7) en 1,2% (n=4). Onder 
mensen met pedofiele verlangens is zorgbehoefte en zorgcontact relatief gezien 
het grootst: respectievelijk 8,9% (n=5) en 1,8% (n=1). Deze zorgbehoefte is 
emotioneel (n=3), medisch (n=1) of informatief (n=1). Van de mensen die 
daadwerkelijk seks hebben gehad met een kind of jongere onder de 16 jaar 
(n=13) hebben er desondanks slechts drie in het afgelopen jaar behoefte gehad 
aan zorg en heeft er één ook contact opgenomen. 
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  Figuur 5.1 Zorgbehoefte en zorgcontact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Conclusie  

De hier behandelde gevoelens en gedragingen, hoe divers dan ook, hebben met 
elkaar gemeen dat ze alle van tijd tot tijd onderwerp zijn van heftige 
maatschappelijke discussies. Deels zijn deze gevoelens en gedragingen 
controversieel omdat ze ‘afwijkend’ dan wel ‘problematisch’ worden gevonden. 
In hoeverre dat werkelijk het geval is, is in dit hoofdstuk beschreven. Het 
navolgende kan worden geconcludeerd. 
 
Pornogebruik is - zeker onder mannen - eerder regel dan uitzondering. Vier op 
de vijf mannen en ook nog twee van de vier vrouwen maakt hier wel eens 
gebruik van. Opvallend is ook dat vrijwel álle mannen hier wel eens gebruik van 
maken, ongeacht leeftijd, opleiding, afkomst of religie. Pornogebruik is 
gerelateerd aan zaken die mogelijk problematisch kunnen zijn, zoals aantallen 
sekspartners (hetgeen de kans op soa en hiv besmetting kan vergroten) en 
overmatig seksueel verlangen. Het is echter niet aannemelijk dat deze het gevolg 
zijn van het pornogebruik, eerder dat aan al deze gevoelens en gedragingen een 
gezamenlijke ‘oorzaak’ ten grondslag ligt (zoals een sterkere seksuele 
gerichtheid). 
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Betalen voor seks is onder mannen ook zeker niet uitzonderlijk. Eén op de vier 
mannen betaalde ooit voor seks, één op de twintig deed dit ook het afgelopen 
jaar. Dit is meer dan 15 jaar geleden, meer dan internationale cijfers laten zien 
en meer dan geconcludeerd werd in het recent afgeronde onderzoek onder 
jongeren. Waarschijnlijk gaat het hier niet om een werkelijk grotere groep 
prostituanten, maar zijn de mannen in het huidige onderzoek (door methodische 
en wervingsverschillen) meer geneigd om dit gedrag te rapporteren. In het maat-
schappelijk debat rond prostitutie ligt vaak de nadruk op de negatieve gevolgen 
ervan voor degenen die het geld ontvangen. Van de 0,7% mannen en 1,7% 
vrouwen die meerdere keren geld ontvingen voor seks, had echter maar een 
minderheid behoefte aan zorg.  
 
Een minderheid van de mannen (5,4%) en vrouwen (1,5%) heeft minstens 
regelmatig last van seksuele gevoelens die hen belemmeren in het dagelijks 
functioneren of waarover ze de controle kwijt zijn. Het problematische karakter 
van een ernstig overmatig seksueel verlangen is inherent aan de operatio-
nalisering ervan, maar wordt ook gereflecteerd in de samenhang met allerlei 
negatieve psychosociale maten: seksuele schuldgevoelens, zorgen en 
ontevredenheid over de eigen relaties en het seksleven en een lagere seksuele 
zelfachting en interactiecompetentie. Daarnaast hebben mensen met een hoger 
overmatig seksueel verlangen meer wisselende sekspartners. Mede hierdoor 
vallen deze mensen vaker in de groep met een verhoogd risico op soa en hiv (zie 
hoofdstuk 8). Tenslotte geeft één op de vijf mensen met ernstig overmatige 
seksuele verlangens aan, dat ze wel eens behoefte aan zorg hebben gehad met 
betrekking tot deze problemen en één op de tien heeft ook hulp gezocht. 
 
Achttien procent van de mannen en een kleine 11% van de vrouwen geeft aan 
deviante seksuele verlangens (parafilieën) te hebben, zoals verlangens naar SM, 
pedofilie, fetisjisme of travestie. SM(-achtige) verlangens en fetisjisme komen 
het meest voor: SM bij ongeveer één op de tien mannen en vrouwen, fetisjisme 
bij één op de 10 mannen en één op de 25 vrouwen. Slechts een kleine 
minderheid van de mensen met deviante verlangens heeft behoefte aan zorg. 
Onder mensen met pedofiele verlangens is deze behoefte nog het grootst, maar 
zelfs hier bij slechts een kleine minderheid (8,9%). Desondanks hebben 
pedofiele praktijken zeker een zorgwekkende kant, door de gevolgen die 
dergelijke ervaringen kunnen hebben voor de kinderen in kwestie (vanwege 
machtsverschillen tussen volwassenen en kinderen). Van de ‘pedofiele’ 
contacten die hier zijn gerapporteerd, kan echter een deel plaatsgevonden 
hebben tussen partners die in leeftijd nauwelijks of niet veel meer dan 5 jaar van 
elkaar verschillen. 
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Samengevat kan worden gezegd dat de gevoelens en gedragingen in dit 
hoofdstuk sterk variëren in prevalentie en problematisch karakter. Het 
maatschappelijk debat rondom deze thema’s zal dus nog wel even worden 
gevoerd. Hopelijk kunnen de bevindingen uit dit hoofdstuk hier een rol in 
spelen. 
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HOOFDSTUK 6 

ZWANGERSCHAP, ANTICONCEPTIE EN ABORTUS 

Cecile Wijsen en Miriam Zaagsma 

 
Geboorteregeling is voor velen in ons land bijna een vanzelfsprekendheid. Als je 
geen kinderen (meer) wilt, dan zijn vrijwel alle goede en betrouwbare 
anticonceptiemethoden beschikbaar. De toegankelijkheid van deze middelen is 
goed, alhoewel voor de meeste hormonale anticonceptie wel de tussenkomst van 
een arts vereist is. De vanzelfsprekendheid waarmee vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd het krijgen van kinderen kunnen uitstellen tot een gewenst moment, wil 
echter niet zeggen dat het ook altijd goed gaat. Geboorteregeling blijft ook in 
ons land om een aantal redenen aandacht nodig hebben. Ten eerste is er om goed 
gebruik te kunnen maken van anticonceptie voldoende kennis nodig over de 
alternatieven en de manier waarop ze moeten worden toegepast. Er zijn groepen 
vrouwen waarbij deze kennis minder goed is, te denken valt bijvoorbeeld aan 
migrantenvrouwen die in hun land van herkomst niet vertrouwd zijn geraakt met 
de mogelijkheden van geboorteregeling, maar ook aan tieners die net seksueel 
actief gaan worden. Ten tweede mag zeker niet over het hoofd gezien worden 
dat er een aantal vaardigheden nodig is om anticonceptie goed te kunnen 
toepassen. Bij het slikken van de pil is het bijvoorbeeld noodzakelijk om enige 
regelmaat in het dagelijks ritme te hebben. Bij condoomgebruik kan het, met 
name voor vrouwen, belangrijk zijn om goede communicatieve vaardigheden te 
hebben en in de seksuele interactie competent te zijn.  
 
De consequenties van falende geboorteregeling zijn zeer ingrijpend. Er moet 
naar aanleiding van een ongewenste of ongeplande zwangerschap immers een 
afweging gemaakt worden tussen een kind geboren laten worden en vervolgens 
afstand te doen, moeder (of vader) te worden, of de zwangerschap af te laten 
breken. Er zijn tot nog toe geen cijfers bekend over het aantal onbedoelde 
zwangerschappen dat in Nederland voorkomt. Wel is bekend dat er jaarlijks 
bijna 30.000 zwangerschappen worden afgebroken. Van elke 1.000 vrouwen in 
de leeftijd van 15-44 jaar laten er 8,6 een zwangerschap afbreken (IGZ, 2006).  
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In dit hoofdstuk zullen we het brede terrein van geboorteregeling beschrijven 
aan de hand van de gegevens uit de nieuwe bevolkingsstudie. Met deze 
gegevens kunnen enkele interessante aanvullingen worden gedaan op de tot nu 
toe bekende representatieve onderzoeken op het terrein van geboorteregeling. 
Ten eerste komt aan de orde welke ervaring vrouwen en mannen gedurende hun 
leven hebben met zwangerschap, geboorte, miskraam en abortus en welke 
demografische, seksualiteits- en relatie-variabelen daarmee samenhangen. 
Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden van het plannen van een 
zwangerschap en het voorkomen van ongewenste dan wel ongeplande 
zwangerschappen door middel van anticonceptie. In paragraaf 1.3 wordt nader 
ingegaan op de mogelijkheden bij onvoorzien zwangerschapsrisico en 
ongewenste zwangerschap: het gebruik van de morning-afterpil en abortus.  
 
Voor elk onderwerp in dit hoofdstuk wordt niet alleen gekeken naar vrouwen, 
maar ook naar mannen. Mannen spelen natuurlijk ook een rol van betekenis als 
het gaat om geboorteregeling. Alhoewel zij niet direct lichamelijk betrokken 
zijn, zijn zij wel medeverantwoordelijk. Ook zal voor anticonceptiegebruik, 
ongewenste zwangerschap en abortus gekeken worden naar hoe groot de 
zorgbehoefte en het zorgcontact is voor zowel vrouwen als mannen.  
 
6.1 Ervaring met zwangerschap,  geboorte,  miskraam en 

abortus 

Zwangerschap en kinderen 
De meerderheid van de volwassen populatie heeft een zwangerschap 
meegemaakt. Er is een opmerkelijk verschil tussen vrouwen en mannen: 
driekwart van de vrouwen (tabel 6.1) en tweederde van de mannen (tabel 6.2) 
rapporteren zelf of met hun partner een zwangerschap te hebben meegemaakt, 
terwijl we min of meer gelijke percentages zouden verwachten. Mogelijk is er 
voor zwangerschap een rapportagebias; voor vrouwen is het een onderwerp 
waarbij zij immers meer direct betrokken zijn. Een tweede verklaring is dat een 
deel van de mannen niet op de hoogte is van een zwangerschap waar zij bij 
betrokken zijn geweest. Als we de drie leeftijdsgroepen apart bekijken, dan zien 
we dat het percentage met een zwangerschapservaring stijgt met de leeftijd. Dat 
wordt veroorzaakt doordat een ouder iemand meer ‘tijd’ heeft gehad om een 
zwangerschap mee te maken, maar mogelijk ook doordat in de jongere 
generaties vaker sprake is van vrouwen die vrijwillig kinderloos blijven (De 
Graaf & Loozen, 2005).  
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Tabel 6.1 Ervaring met zwangerschap, geboorte, miskraam en abortus van vrouwen,  
   naar demografische variabelen (%, n=2075) 
 Zwangerschap 

ooit 
Kind 
Ooit 

Abortus 
ooit 

Miskraam 
ooit 

Leeftijd      

19 - 34 43,9▼ 34,8▼ 8,7  16,3 ▼ 

35 - 53 85,5▲ 80,3▲ 13,1  32,7 ▲ 

54 - 69 95,6▲ 93,7▲ 8,4  35,9 ▲ 

Opleiding      

laag 86,2▲ 82,7▲ 9,5  31,6  

midden 70,8▼ 65,9 ∇ 10,7  26,0  

hoog 63,7▼ 53,6▼ 11,6  26,9  

Etniciteit       

autochtoon/westers  75,4  70,3▲ 9,5▼ 28,5  

Turks/Marokkaans 50,0  41,3▼ 17,4  13,0  

Surinaams/Antilliaans 74,1  57,4  38,9▲ 36,4  

Religie      

joods-christelijk 80,2▲ 76,2▲ 7.7▼ 32,6 ▲ 

islamitisch 55,8▼ 44,2▼ 21,2▲ 17,3  

ander geloof 70,5  58,6  15,3  34,2  

geen geloof 70,1▼ 63,9▼ 12,1 ∆ 23,8 ▼ 

Stedelijkheid         
weinig tot niet 80,3▲ 76,8▲ 8,4  28,9  

sterk tot matig 74,8  69,0  10,5  28,9  

zeer sterk  62,7▼ 53,5▼ 14,9  26,0  

Partnerstatus       

geen partner 62,7▼ 55,6▼ 14,7  22,1  

vaste partner max. 1 jaar 57,4▼ 45,9▼ 17,2  26,0  

vaste partner > 1 jaar 79,0▲ 74,0▲ 8,8  29,9  

Totaal  74,2 ▲ 68,5 ▲ 10,6 ▲ 28,0 ▲ 

n 1539  1423  219  581  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
▼▲ in de ‘totaal’ rij = significant hoger/lager percentage dan bij de andere sekse (p≤0.05) 
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Tabel 6.2 Ervaring met zwangerschap, geboorte, miskraam en abortus onder de totale 
 groep mannen, naar demografische kenmerken (%, n=11674) 

 Zwangerschap 
ooit 

Kind ooit Abortus 
ooit 

Miskraam 
ooit 

Leeftijd      

19 - 34 jaar 29,6▼ 20,3▼ 7,4  7,4 ▼ 

35 - 54 jaar 77,9▲ 72,8 ▲ 8,6  21,8 ▲ 

55 - 69 jaar 88,0▲ 86,6 ▲ 8,2  26,1 ▲ 

Opleiding      

laag 65,8  60,4  7,1  19,0  

midden 64,3  59,5  7,6  17,4  

hoog 65,7  58,7  10,0  18,8  

Etniciteit       

autochtoon/westers  66,7▲ 61,6 ▲ 8,0  18,8  

Turks/Marokkaans 33,3▼ 20,0 ▼ 4,2 * 8,3  

Surinaams/Antilliaans 57,1  46,4  14,3 * 14,3  

Religie      

joods-christelijk  68,8▲ 66,7 ▲ 2,3  11,9  

islamitisch 38,5▼ 29,2 ▼ 3,8 * 7,7  

ander geloof 49,5▼ 44,0  3,3 * 5,5  
geen geloof  61,5  56,3  6,6  9,5  

Stedelijkheid         
weinig tot niet 75,5▲ 70,5 ▲ 6,7  22,2  

sterk tot matig 65,6  60,6  7,8  17,6  

zeer sterk  47,6▼ 39,5 ▼ 11,0  13,3  

Partnerstatus       

geen partner 25,5▼ 18,9 ▼ 8,3  5,1 ▼ 

vaste partner max. 1 jaar 43,0▼ 33,8 ▼ 19,0▲ 8,9 ∇ 

vaste partner > 1 jaar 76,9▲ 72,0 ▲ 7,0 ∇ 22,5 ▲ 

Totaal 65,1▼ 59,6 ▼ 8,1 ▼ 18,3 ▼ 

n 760   695    95   213  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
▼▲ in de ‘totaal’ rij = significant hoger/lager percentage dan bij de andere sekse (p≤0.05) 
 

                                                        
4 Het aantal mannen is gebaseerd op het aanvullend onderzoek (zie hoofdstuk 1). 
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Niet alleen leeftijd, maar ook opleidingsniveau, etniciteit, religie, stedelijkheid 
en partnerstatus van vrouwen houden verband met zwangerschapservaring. 
Hoog opgeleide vrouwen zijn minder vaak ooit zwanger geweest in hun leven 
dan vrouwen met een lage opleiding. Voor mannen zijn verschillen in 
opleidingsniveau niet gerelateerd aan zwangerschapservaring.  
 
Voor etniciteit en religie geldt dat de significante verschillen wellicht verklaard 
kunnen worden door de leeftijdsverschillen binnen de groepen (zie hoofdstuk 1). 
Zo zijn autochtone of westers allochtone vrouwen in de steekproef gemiddeld 
wat ouder waardoor zij vaker zwanger kunnen zijn geweest. Vrouwen in sterk 
verstedelijkte gebieden zijn minder vaak zwanger geweest en vrouwen in weinig 
tot niet verstedelijkte gebieden juist vaker. Ook hier is er een samenhang met 
leeftijd omdat de groep die in de stedelijke gebieden woont wat jonger is.  
 
Miskraam 
Ruim een kwart van de vrouwen en bijna één op de vijf mannen heeft wel eens 
een miskraam meegemaakt. Mannen rapporteren, net als bij zwangerschappen, 
aanzienlijk minder miskraamervaring dan vrouwen. Aangezien de te verwachten 
percentages ongeveer hetzelfde zouden zijn, is er sprake van een rapportage-
bias. Mogelijk zijn mannen niet alleen minder op de hoogte van een miskraam, 
maar evenals bij zwangerschap kan er ook sprake zijn van een verschil in het 
benoemen van een miskraam. Mannen zouden hierin iets terughoudender 
kunnen zijn dan vrouwen. Net zoals bij de zwangerschapservaring komt 
miskraamervaring vanzelfsprekend vaker voor naarmate een vrouw of man 
ouder is. Van alle andere demografische variabelen is alleen religie significant 
samenhangend met miskraamervaring. Vrouwen met een christelijke of joodse 
religieuze levensovertuiging hebben vaker een miskraam meegemaakt, en 
vrouwen zonder geloof minder vaak. Beide effecten kunnen samenhangen met 
de leeftijdssamenstelling van de religieuze groepen. De joods-christelijke 
vrouwen zijn gemiddeld wat ouder en de vrouwen zonder geloof gemiddeld wat 
jonger.  
 
Abortuservaring 
Ook abortus wordt door vrouwen vaker gerapporteerd dan door mannen. Het 
verschil is hier relatief klein. Iets meer dan één op de tien vrouwen (10,6%) en 
8,1% van de mannen heeft ooit een abortus meegemaakt. Redenen kunnen zijn 
dat (één op de vijf) vrouwen haar mannelijke partner niet kan of wil betrekken 
bij de abortus, maar ook hier kan een rapportage-bias, veroorzaakt door selectief 
geheugen of differentiële benoeming, een rol spelen.  



H O O F D S T U K  6  

 72

Aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd (19-49 jaar) is gevraagd of zij het 
afgelopen jaar een zwangerschap hebben laten afbreken. Dit is voor 10 van de 
1.305 vrouwen het geval. Als we deze cijfers omrekenen per 1.000 vrouwen, 
analoog aan de wijze waarop de landelijke abortuscijfers worden gepresenteerd, 
dan blijkt dat 7,7 (95% CI 4,0 - 14,0) van elke 1.000 vrouwen een abortus heeft 
laten doen. Het landelijke abortuscijfer ligt voor 2005 op 8,6 per 1.000 (IGZ, 
2006). Er is dus een kleine onderrapportage van het aantal abortussen het laatste 
jaar. Dit fenomeen doet zich, mede veroorzaakt door de ethische gevoeligheid 
waarmee abortus is omgeven, vrij algemeen voor in onderzoek naar abortus. De 
onderrapportage in dit onderzoek is in dit licht bezien marginaal te noemen.  
 
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen hebben vaker een abortus laten doen dan 
de overige groepen. Dit komt overeen met de abortusregistratiecijfers (Wijsen & 
Van Lee, 2006). Behalve etniciteit hangt ook religieuze achtergrond van 
vrouwen samen met abortus. Het is opvallend dat met name islamitische 
vrouwen relatief vaak een abortus hebben laten doen. Voor mannen is geen 
enkele demografische variabele van invloed op abortuservaring, met 
uitzondering van partnerstatus. Mannen met een korte vaste relatie hebben vaker 
abortuservaring dan mannen zonder partner en mannen met langdurige relaties.  
 
6.2 Anticonceptiegebruik 

Vrijwel alle mensen die (hetero)seksueel actief zijn krijgen op enig moment in 
hun leven te maken met het voorkómen van een onbedoelde zwangerschap. Uit 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2003 twee van de 
drie (65%) vrouwen tussen de 18 en 45 jaar één of andere vorm van anti-
conceptie gebruikt. De overigen zijn zwanger (of willen dat worden), hebben 
geen seksueel contact of zijn onvruchtbaar (De Graaf, 2004). Verreweg de 
meeste van deze vrouwen gebruiken ‘de pil’. In 2005 slikt bijna 40% van alle 
vrouwen tussen de 16 en 49 jaar de orale anticonceptiepil. Hoewel dit 
percentage sinds het midden van de jaren negentig aan het dalen is (CBS, 2003), 
blijft dit een grote groep. In Zweden, qua reproductieve gezondheid goed 
vergelijkbaar met Nederland, wordt de pil vaak gebruikt door jonge vrouwen 
(50% van de seksueel actieve vrouwen van 18-24 jaar gebruikte in 1996 de pil), 
maar veel minder door oudere vrouwen (slechts 9% van de vrouwen van 35-49 
is pilgebruikster; Lalos 2000). In de Verenigde Staten is het pilgebruik ook wat 
lager dan Nederland. In 2002 gebruikte 19% van de vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd de pil (AGI, 2006).  
 
Het voorkómen van een zwangerschap is alleen nodig als een zwangerschap ook 
fysiek mogelijk is. In het algemeen is bij een leeftijd van 50 jaar de vrucht-



Z W A N G E R S C H A P ,  A N T I C O N C E P T I E  E N  A B O R T U S  

 

 73

baarheid van vrouwen zo sterk afgenomen dat anticonceptie niet meer nodig is. 
In tabel 6.3 staat voor de selectie vrouwen van 19-49 jaar, verdeeld in drie 
leeftijdsgroepen, welk anticonceptiemiddel zij de laatste tijd hebben gebruikt om 
zich tegen zwangerschap te beschermen. Van de vrouwen die twee of meerdere 
middelen tegelijk gebruiken (16,2%) combineert de meerderheid de pil met 
condooms, de zogenaamde ‘double dutch’ methode. (Overigens zal een 
onbekend deel van deze vrouwen pil en condooms afwisselen.) De overige 
combinaties zijn toegewezen aan de meest betrouwbare en definitieve vorm van 
anticonceptie. Als er bijvoorbeeld sprake is van de combinatie pil met 
sterilisatie, dan is deze vrouw bij de categorie sterilisatie ingedeeld.  
 
Tabel 6.3 Gebruik anticonceptiemiddelen onder vrouwen, naar leeftijd (%, n = 1305)  
 19-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar Totaal 
Pil 40,9 25,5 17,8 28,0 
Pil en condoom 19,9 9,4 3,8 11,0 
Sterilisatie man 0,2 8,9 14,4 7,9 
Sterilisatie vrouw 0,0 3,6 12,3 5,2 
Condoom 5,7 8,1 5,3 6,4 
Hormoonspiraal 5,0 8,7 2,2 5,4 
Koperspiraal  2,2 1,2 1,4 1,6 
Prikpil 1,7 1,9 1,4 1,7 
Anticonceptiering 1,4 0,4 0,2 0,7 
Pleisterpil 0,2 0,0 0,0 0,1 
Hormoonimplantaat 0,0 0,4 0,0 0,2 
Anders 0,4 1,7 1,0 1,1 
Totaal anticonceptie 77,6 69,8 59,8 69.3 
Geen 22,4 30,2 40,2 30,7 
n 418 470 416 1305 
 
Het pilgebruik in ons land daalt al gedurende een aantal jaren. Vanaf 1981, toen 
27% van de vrouwen tussen de 16 en 49 jaar de pil gebruikte, is het pilgebruik 
gestegen tot 45% in 1994. Vanaf dat moment is het gebruik elk jaar iets 
afgenomen tot 40% in 2005. Hiermee blijft de orale anticonceptiepil wel nog 
steeds de meest gebruikte vorm van anticonceptie. Negenendertig procent van 
de vrouwen in dit onderzoek gebruikt de pil, al dan niet in combinatie met 
condooms, een cijfer dat erg dicht tegen de hierboven genoemde 40% aan ligt. 
Met name in de jonge leeftijdscategorie wordt de pil veel gebruikt. En ook de 
combinatie van pil en condoom is bij jonge vrouwen populairder dan bij wat 
oudere vrouwen. Aangezien de daling van het pilgebruik met name voorkomt in 
de oudere leeftijdscategorieën wordt de daling toegeschreven aan zogenaamde 
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‘pilmoeheid’. Na jarenlang dagelijks de pil slikken krijgen vrouwen er genoeg 
van en stoppen ze. De mogelijke bijwerkingen van langdurig gebruik van 
hormonen beginnen dan in de afweging van vrouwen een rol te spelen 
(Rensman, 2006).  
 
De twee recent geïntroduceerde anticonceptiemiddelen, de anticonceptiering en 
-pleister, worden nog weinig gebruikt. Het dalend pilgebruik wordt dus niet door 
de introductie van deze twee nieuwe betrouwbare middelen gecompenseerd. De 
anticonceptiering wordt, net als de orale anticonceptiepil, door jongere vrouwen 
vaker gebruikt dan door oudere vrouwen. Dat betekent dat, als de jonge 
gebruiksters van nu in de toekomst gebruik blijven maken van ring en pleister, 
het gebruik van deze methoden mogelijk zal toenemen.   
 
Anticonceptiekeuze en demografische kenmerken 
In tabel 6.4 hebben we voor de demografische variabelen gekeken of er 
verschillen zijn tussen de belangrijkste groepen anticonceptiegebruiksters: pil, 
condoom, pil+condoom, sterilisatie van man of vrouw, koper- en 
hormoonspiraal en geen anticonceptie. Leeftijd blijkt significant samen te 
hangen met de keuze voor pil of pil+condoom; beide methoden worden vaker 
gebruikt door vrouwen van 19-29 en wat minder door vrouwen van 40-49. Op 
wat latere leeftijd is er vaker sprake van sterilisatie en ook van het helemaal niet 
gebruiken van anticonceptie.  
 
Opmerkelijk is dat vrouwen met een hoge opleiding minder vaak zijn 
gesteriliseerd en juist vaker geen anticonceptie gebruiken. Dit zou mogelijk te 
verklaren zijn doordat hoger opgeleiden op wat latere leeftijd aan kinderen 
beginnen, en dan dus geen anticonceptie zullen gebruiken, en dus ook pas later 
overgaan tot sterilisatie.  
 
Het al dan niet hebben van een vaste partner en de relatieduur hangen ook samen 
met de keuze voor een bepaald middel. Sterilisatie komt vaker voor in 
langdurige relaties (mogelijk mede veroorzaakt doordat deze groep ook 
gemiddeld wat ouder is) en de pil+condoom combinatie komt juist minder voor 
in deze groep. Deze keus wordt vaker gemaakt door vrouwen zonder relatie of 
met een kortdurende relatie. 
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Tabel 6.4 Gebruik van anticonceptiemiddelen van vrouwen 19-49 jaar naar 
   demografische kenmerken (%) 
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Leeftijd        
19 – 29 jaar 44,8 ▲ 6,0  21,4 ▲ 0,2▼ 6,0  20,4 ▼ 
30 – 39 jaar 30,3  9,4  10,7  12,4  8,7  26,9  
40 – 49 jaar 19,5▼ 6,3  4,1▼ 26,5▲ 3,9  38,7 ▲ 
Opleiding        
laag 30,5  6,6  6,9  16,9 ∆ 6,1  31,1  
midden 34,4  6,0  14,4  14,3  6,6  23,3 ▼ 
hoog 27,7  10,1  12,9  7,3▼ 5,6  35,5 ▲ 
Etniciteit         
autochtoon/westers  31,0  7,0  11,8  14,1  6,6  28,5  
Turks/Marokkaans 36,2  11,1 * 11,1  2,2  2,3 * 40,9  
Surinaams/Antilliaans 31,2  6,4 * 14,9  10,6  6,4 * 25,5  
Religie        
joods-christelijk 29,6  5,8  13,0  15,1  6,8  28,2  
islamitisch  27,3  4,5 * 9,1 * 4,5 * 0,0 * 54,5 ▲ 
ander geloof 17,9  17,9 * 25,0 * 10,7 * 3,6 * 25,0  
geen geloof 32,7  7,5  11,6  12,8  6,4  28,2  
Stedelijkheid             
weinig tot niet 33,4  4,8  12,5  15,6  5,4  27,3  
sterk tot matig 30,1  7,3  11,5  13,7  6,7  29,4  
zeer sterk  31,5  10,7  13,0  8,9  6,3  28,5  
Partnerstatus         
geen partner 29,8  10,5  17,8▲ 4,8▼ 3,2  33,6  
vaste partner max. 1 jaar 27,6  5,1  25,8▲ 3,1▼ 9,3  29,9  
vaste partner > 1 jaar 32,4  6,8  9,2▼ 16,2▲ 6,7  27,1  
Totaal 31,6  7,2  12,1  13,0  6,3  28,6  
n 412 95 158 170  82  373  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
▼▲ in de ‘totaal’ rij = significant hoger/lager percentage dan de andere sekse (p≤0.05) 
* te lage celaantallen om te toetsen. 
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Anticonceptiekeuze en zwangerschapservaring 
Of een vrouw al ervaring heeft met zwangerschap, geboorte, miskraam of 
abortus kan van invloed zijn op haar anticonceptiegebruik. Daarom is het 
anticonceptiegebruik uitgezet tegen eerdere ervaringen op het gebied van 
zwangerschap. De pil wordt minder vaak gebruikt door vrouwen die kinderen 
hebben (32,9%; p≤0.01) of een miskraam hebben gehad (30,8%; p≤0.01). In 
deze groepen wordt relatief vaak gekozen voor sterilisatie. Er zijn geen 
verschillen tussen vrouwen die wel of geen abortus hebben laten doen.  
 
Anticonceptiekeuze,  seksuali tei t  en relat ies  
De correlatiecoëfficiënt met anticonceptiegebruik is berekend en getoetst voor 
alle relevante schalen op het terrein van seksuele satisfactie, seksuele beleving 
en seksuele problematiek, relatiesatisfactie en relatieproblematiek, seksuele 
interactiecompetentie, de attitude ten aanzien van seksualiteit en het aantal 
sekspartners het afgelopen half jaar. Voor geen van de schalen kon een 
significant effect aangetoond worden. De conclusie moet dus zijn dat er geen 
verband aan te tonen is tussen de kwaliteit van de partnerrelatie, de kwaliteit en 
de beleving van het seksleven, het aantal sekspartners of de mate waarin iemand 
seksualiteit accepteert enerzijds en de keuze voor een bepaald anticonceptie-
middel anderzijds. Het zijn met name zwangerschapservaring en demografische 
variabelen die invloed hebben op het gebruik van anticonceptie.  
 
Zorgbehoefte en zorggebruik in verband met anticonceptie 
Aan zowel vrouwen als mannen is gevraagd of zij behoefte hebben gehad aan 
hulp of zorg in verband met het gebruik van anticonceptie. In tabel 6.6 is te zien 
dat 5% van de vrouwen van 19-49 jaar en 1% van de mannen van 19-69 jaar 
behoefte hebben gehad aan zorg. De respondenten hebben aangegeven welke 
soort hulp zij wilden, waarbij ze meer dan één alternatief konden aangeven. 
Medische hulp wordt door driekwart van de 65 vrouwen genoemd. Het is 
daarmee de meest gewenste zorg. Het ontvangen van informatie wordt door 26 
van de 65 vrouwen genoemd. Mannen hebben minder vaak behoefte aan hulp of 
zorg in verband met anticonceptie. Dat is goed verklaarbaar, omdat het in het 
algemeen vrouwen zijn die ervoor zorg dragen dat anticonceptie goed geregeld 
wordt. Zij hebben er, zowel in fysiek als sociaal-maatschappelijk opzicht, ook 
meer mee te maken. Daarnaast is het zo dat de mannen niet beperkt worden door 
hun leeftijd. Zij zijn immers op elke volwassen leeftijd vruchtbaar. Niettemin 
verkeren oudere mannen vaker met oudere vrouwen en de kans dat zij daardoor 
geen anticonceptie meer nodig hebben, is groot.  
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In het onderste deel van tabel 6.5 is opgenomen hoeveel vrouwen en mannen 
contact hebben gehad met een professionele hulpverlener. Het is opmerkelijk dat 
zowel vrouwen als mannen het afgelopen jaar meer zorgcontact hebben gehad 
dan waar zij behoefte aan hadden. Van de 65 vrouwen die aangeven 
zorgbehoefte te hebben gehad, hebben er slechts 28 daadwerkelijk zorgcontact 
gehad. De resterende 58 vrouwen van de 86 die contact hebben gehad met een 
professionele hulpverlener, doen dit kennelijk omdat er een (medische) 
noodzakelijkheid is, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een recept, en niet 
omdat ze er persoonlijk behoefte aan hebben.  
 
Tabel 6.5 Zorgbehoefte en zorgcontact afgelopen 12 maanden van vrouwen 19-49 en 
    mannen 19-69 in verband met anticonceptie (absolute aantallen)  
 Vrouwen Mannen 
Zorgbehoefte afgelopen 12 maanden  65  13 
Emotionele hulp of steun  2  3 
Medische hulp  50  7 
Juridische hulp 1  
Het ontvangen van informatie  26  6 
Anders  2   3 
Zorgcontact afgelopen 12 maanden  86   17 
Reguliere (pil)controle  34   8 
Laten informeren over sterilisatie bij zichzelf -   1 
Laten uitvoeren van sterilisatie bij zichzelf -   3 
Vragen stellen en informatie ontvangen  46   3 
Probleem voorleggen   34   1 
Anders  7   2 
n  1305    1167 
- Informatie niet beschikbaar voor vrouwen 
 
6.3 Risico op onbedoelde zwangerschap; geen of  falende 

anticonceptie  

Geen anticoncept ie  
Bijna drie van elke tien vrouwen van 19-49 jaar gebruikt geen anticonceptie. 
Niet al deze vrouwen lopen daadwerkelijk risico op een zwangerschap. In tabel 
6.6 staat voor deze groep welke reden zij hebben om van anticonceptie af te 
zien. Ruim éénderde van hen is zwanger of wil zwanger worden. Bijna een 
kwart (25,5%) gebruikt geen anticonceptie omdat ze niet seksueel actief zijn of 
alleen op een dergelijke manier dat ze geen risico lopen op zwangerschap 
(bijvoorbeeld binnen een lesbische relatie). Onvruchtbaarheid van vrouw of man 
is voor 17,2% de reden om geen anticonceptie te gebruiken.  
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Als we de vrouwen die zwanger zijn, kinderen willen, niet (hetero)seksueel 
actief zijn of te maken hebben met onvruchtbaarheid buiten beschouwing laten, 
dan blijkt dat 2,3% van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd geen anticonceptie 
gebruikt, terwijl zij wel de kans lopen (ongewenst) zwanger te worden. De reden 
die deze groep heeft om geen anticonceptie te gebruiken varieert. Een aantal 
redenen wordt genoemd (elke reden komt minder dan vier keer voor): religieuze 
overwegingen, anticonceptie is te duur, medische complicaties, ‘ik word dik van 
de pil’, ‘ik ben laks’ en een paar vrouwen geven aan een latente kinderwens te 
hebben. Zij willen geen kinderen maar staan toch mogelijk positief tegenover 
een zwangerschap als die zich voor zou doen. Voor alle demografische 
variabelen, ervaring met abortus, morning-afterpilgebruik en alle relevante 
schalen op het gebied van relationele en seksuele satisfactie en problematiek is 
gezocht naar kenmerken die deze risicogroep voor ongewenste zwangerschap 
onderscheiden van de rest. Alleen voor herkomst en religie zijn significante 
verbanden te vinden. Het niet gebruiken van anticonceptie zonder daarvoor een 
duidelijke reden te hebben, komt iets vaker voor in de groep Turkse en 
Marokkaanse vrouwen (8,9%; p≤0.01), en bij islamitische vrouwen (13,6%; 
p≤0.01). 
  
Tabel 6.6 Redenen om geen anticonceptiemiddel te gebruiken bij vrouwen van 19-49 
   jaar (%) 
 % van  

vrouwen  
zonder 

anticonc. 

% van 
vrouwen 

19-49  

Zwanger of wil zwanger worden 36,2 10,3 
Geen seks waarvan men zwanger kan worden 25,5 7,3 
Zelf onvruchtbaar of verminderd vruchtbaar  12,1 3,4 
Partner onvruchtbaar of verminderd vruchtbaar 5,1 1,5 
Post menopauzaal 5,9 1,7 
Anders 8,0 2,3 
Onbekend 7,2 2,1 
n 373 1305 
 
We kunnen het percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd dat geen 
anticonceptie gebruikt terwijl ze wel kans lopen op een zwangerschap 
extrapoleren naar de Nederlandse bevolking. Hierbij moeten we rekening 
houden met het feit dat niet iedereen die onbeschermd seksueel contact heeft 
zwanger wordt. De kans op zwangerschap na een jaar onbeschermd seksueel 
contact (de Pearl-Index) is 80-85% (Beerthuizen, 2003). Omgerekend betekent 
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dit dat er ongeveer 67.000 onbedoelde zwangerschappen per jaar ontstaan (95% 
CI 46.600 – 96.000) door het volledig ontbreken van anticonceptie.  
 
Falend anticonceptiegebruik 
Behalve door het ontbreken van anticonceptie ontstaan er ook onbedoelde 
zwangerschappen, doordat er fouten worden gemaakt in de toepassing van de 
diverse anticonceptiemethoden. Aan de vrouwen die anticonceptie gebruiken is 
daarom gevraagd of het ze de afgelopen maanden altijd is gelukt om hun 
anticonceptie goed te gebruiken (tabel 6.7). Voor ruim één op de zes vrouwen 
(15,8%) heeft dit een enkele keer problemen opgeleverd. Bij één op vijftig 
(2,1%) ging het regelmatig tot altijd fout. Het percentage vrouwen dat 
problemen heeft met de uitvoering varieert per anticonceptiemiddel. Van de 
vrouwen die de pil slikken, of de pil met condooms combineren heeft ruim een 
kwart wel eens problemen gehad het afgelopen halfjaar (respectievelijk 26,5 en 
27,7%). Condooms hebben voor 11,8% van de gebruiksters het afgelopen 
halfjaar één of meerdere keren problemen opgeleverd. Vanzelfsprekend leveren 
sterilisatie en spiraal veel minder gebruiksproblemen op.    
 
Tabel 6.7 Mate waarin het de afgelopen 6 maanden niet altijd gelukt is om het eigen 

 anticonceptiemiddel goed te gebruiken bij vrouwen 19-49 jaar (%)  
   ac-falen 

Pil en/of ander hormonaal middel  26,3 ▲ 
Sterilisatie  1,2 ▼ 
Pil en condoom 27,7 ▲ 
Condoom 11,8  
IUD (spiraal) 3,7 ▼ 
Totaal 17,9  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
 
Voor de twee groepen met de grootste kans op falend anticonceptiegebruik 
(pilgebruiksters en pil+condoomgebruiksters) is gekeken of er risicofactoren te 
vinden zijn5. Hiervoor is voor alle demografische variabelen getoetst of er een 
significant verschil is in het percentage dat wel eens faalt bij het toepassen van 
anticonceptie. De enige variabele die een significant effect heeft is 
opleidingsniveau. Het is opmerkelijk dat zowel bij pilgebruiksters als bij 
pil+condoomgebruiksters de lager opgeleide groep er beter in slaagt hun 
methode goed toe te passen dan de midden en hoog opgeleide groepen. Of er 
daadwerkelijk sprake is van minder fouten in de lager opgeleide groep valt in 
                                                        
5 Het aantal condoomgebruiksters bleek te laag om te kunnen toetsen.  



H O O F D S T U K  6  

 80

het kader van dit onderzoek niet na te gaan. Uiteraard worden namelijk fouten 
waarvan men zich niet bewust is, (bijvoorbeeld het incorrect omgaan met de 
stopweek bij pilgebruik) hier niet gerapporteerd. 
 
6.4 Onbedoelde zwangerschap; morning-afterpil  en abortus 

Een onbedoelde zwangerschap kan op verschillende manieren tot stand komen. 
Er wordt geen anticonceptie gebruikt of er kan een fout gemaakt worden in de 
toepassing. Daarnaast kan het anticonceptiemiddel zelf ook falen. De orale 
anticonceptiepil, het koperspiraal, het hormoonspiraal, anticonceptiering en 
pleister behoren tot de meest betrouwbare methoden. Coïtus interruptus en 
periodieke onthouding zijn het minst betrouwbaar (Beerthuizen, 2003).  
 
Gebruik van de morning-afterpil  
In het geval van onbeschermde seks is er risico op een onbedoelde 
zwangerschap. In dat geval is er binnen een termijn van 72 uur de mogelijkheid 
van de morning-afterpil. Deze pil is sinds medio 2005 zonder recept verkrijgbaar 
bij drogisten en apotheken. De verkoopcijfers zijn na het vrijgeven gestegen, tot 
ongeveer 120.000 verpakkingen in 2005, ten opzichte van 85.000 in 2004.  
 
Ondanks de grote beschikbaarheid en toegankelijkheid, is er in de afgelopen 
periode nog niet veelvuldig gebruik van gemaakt. Van alle vrouwen in de 
onderzoeksgroep heeft bijna een kwart (23,8%) ooit een morning-afterpil 
geslikt. Slechts 27 vrouwen (2% van alle vrouwen van 19-49 jaar) hebben dat in 
het afgelopen jaar gedaan. Als we dit percentage in de steekproef extrapoleren 
naar de in Nederland wonende vrouwen van 19 tot 49 jaar, dan blijkt dat er 
74.000 verpakkingen van de morning-afterpil zouden zijn verkocht (met een 
95% betrouwbaarheidsinterval van 53.000 - 106.000). Er is een verschil van 
enkele tienduizenden met de gerapporteerde verkoopcijfers. Afgezien van de 
onzekerheidsfactor in de extrapolatie, is het waarschijnlijk dat een groep 
vrouwen een morning-afterpil heeft aangeschaft voor het geval dat het nodig 
mocht zijn zonder deze direct na aankoop te gebruiken. Aanwijzingen hiervoor 
worden geboden door de voorlopige resultaten van een internetenquête onder 
koopsters van de morning-afterpil die in de zomer van 2006 heeft plaats gehad 
(Van Lee, Picavet & Wijsen, 2006). Zes procent zegt de morning-afterpil 
gekocht te hebben, terwijl dit nog niet direct nodig was. Op basis van de 
beschikbare gegevens is het niet mogelijk om exact inzicht te krijgen in wat dat 
betekent voor de hoeveelheid morning-afterpillen die wordt gekocht met het oog 
op de toekomst. Het lijkt echter wel waarschijnlijk dat dit fenomeen zich op 
enige schaal voordoet.    
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Er blijkt geen relatie te zijn tussen het ooit hebben gebruikt van de morning-
afterpil en het gebruik van een bepaalde methode van anticonceptie. Een 
opmerkelijk resultaat omdat het faalpercentage wel aanzienlijk verschilt tussen 
de diverse anticonceptiemiddelen. Het is aannemelijk dat de verschillen niet aan 
te tonen zijn, doordat er sprake is van te kleine subgroepen. Er zijn wel 
verschillen naar demografische variabelen. Met uitzondering van leeftijd en 
partnerstatus hangen alle demografische variabelen samen met het gebruik van 
de morning-afterpil. Hoog opgeleide vrouwen, vrouwen wonend in een 
stedelijke omgeving, niet gelovige vrouwen en vrouwen zonder kinderen hebben 
een hogere kans6 om ooit in hun leven de morning-afterpil te hebben gebruikt. 
Ook is er een duidelijk verband met het hebben laten doen van een abortus. Van 
alle vrouwen (jonger dan 50 jaar) die ooit een abortus heeft laten doen, heeft 
44,3% ook ooit een morning-afterpil geslikt.  
 
(On)gepland en (on)gewenst  zwanger 
Een ongeplande zwangerschap is niet per definitie ook ongewenst. In figuur 6.1 
zien we dat 106 (8,0%) van de vrouwen van 19-49 jaar en opnieuw een iets lager 
percentage van de mannen (n=75, 6,4%) de afgelopen twaalf maanden een 
zwangerschap hebben meegemaakt. Een kleine derde van deze vrouwen (29,2%, 
n=32) en een kwart van de mannen (24%, n=18) geeft aan dat deze 
zwangerschap ongepland, dus eigenlijk niet bedoeld was. De meerderheid van 
de ongeplande zwangerschappen zijn niettemin, zowel bij vrouwen als bij 
mannen, gewenst. Slechts zeven vrouwen en ook zeven mannen die het 
afgelopen jaar met zwangerschap te maken kregen, vonden deze ook in tweede 
instantie ongewenst. Het gaat hier bij zowel vrouwen als mannen om zeven 
personen in dit onderzoek, voor beide seksen ongeveer een half procent van de 
totale populatie in de vruchtbare leeftijd.  
 
Als er sprake is van een ongewenste zwangerschap, dan heeft iemand de keus 
om de zwangerschap uit te dragen en het kind af te staan voor adoptie. Dit komt 
in Nederland tegenwoordig slechts sporadisch voor en geen van de mensen met 
een ongewenste zwangerschap in dit onderzoek heeft hiervoor gekozen.  
 
De tweede mogelijkheid is de zwangerschap uitdragen en moeder (of vader) 
worden. Dat houdt dan in dat de zwangerschap in tweede instantie toch nog 
gewenst is. Van de zeven vrouwen met een ongewenste zwangerschap het 
afgelopen jaar heeft er één gekozen om moeder te worden. Geen van de mannen 
heeft ervoor gekozen om vader te worden. De derde mogelijkheid is dat er zich 

                                                        
6 Alle verbanden in deze paragraaf hebben een significantieniveau van p≤0.01. 
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een spontane miskraam voordoet. Dat is bij twee van de zeven vrouwen gebeurd 
en bij een van de mannen. De vierde mogelijkheid bij een ongewenste 
zwangerschap is een zwangerschapsafbreking. In de meeste gevallen wordt 
hiervoor gekozen. 
 
Figuur 6.1 Aantallen (on)geplande en (on)gewenste zwangerschappen de afgelopen 12 
   maanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier van de zeven vrouwen en zes van de zeven mannen hebben hiervoor 
gekozen. Alhoewel extrapolatie van deze cijfers niet goed mogelijk is vanwege 
het kleine aantal gerapporteerde ongewenste zwangerschappen in dit onderzoek, 
is de conclusie gerechtvaardigd dat het aantal ongewenste zwangerschappen 
zeker niet samenvalt met het aantal zwangerschapsafbrekingen. Ook op grond 
van dit grootschalige onderzoek is het niet mogelijk om verder inzicht te krijgen 
in de omvang van de groep ongewenst zwangeren die hun zwangerschap 
uitdragen.  
 
Als iemand een ongeplande zwangerschap heeft gehad het afgelopen jaar, dan 
leidt dit maar in een enkel geval tot de behoefte aan contact met een 
professionele hulpverlener. Vijf van de 32 vrouwen en drie van de 18 mannen 
met een ongeplande zwangerschap hebben hieraan behoefte gehad. Zij hadden 
allemaal behoefte aan emotionele hulp of steun en een enkeling had daarnaast 
ook nog behoefte aan informatie, medische of juridische hulp. Slechts twee 
vrouwen en geen van de mannen hebben ook daadwerkelijk contact gehad met 
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een professionele hulpverlener naar aanleiding van de ongeplande 
zwangerschap.   
 
Besluitvorming en behoefte aan hulp bi j  abortus 
De meeste vrouwen en mannen kiezen bij een ongewenste zwangerschap voor 
een abortus. In paragraaf 6.1 zagen we dat 10,1% van de vrouwen en 8,6% van 
de mannen ooit te maken heeft gehad met een abortus. Zowel spijt achteraf als 
emotionele last na een abortus worden in de literatuur vaak genoemd als 
negatieve psychosociale gevolgen. Op basis van een literatuurstudie naar de 
psychosociale gevolgen van een abortus (Van Kooten, Van Berlo & 
Vanwesenbeeck, 2004) komen de onderzoekers tot de conclusie dat er geen 
eenduidig antwoord te geven is op de vraag hoe vaak psychosociale problemen 
zich als gevolg van een abortus voordoen. Wel kan geconcludeerd worden dat 
de meerderheid geen negatieve gevolgen ondervindt en tevreden is met de 
genomen beslissing. Bovendien is het zo dat de negatieve gevolgen in het 
algemeen minder worden met het verstrijken van de tijd.  
 
Aan alle vrouwen en mannen die ooit een abortus hebben laten doen, is 
gevraagd hoe tevreden ze (nu) zijn over dit besluit en of ze er nu (nog) 
emotionele last van ondervinden. Wat betreft de mate van tevredenheid achteraf 
met de genomen beslissing om een zwangerschap te laten afbreken, verschillen 
mannen en vrouwen niet. Ongeveer zes op de tien vrouwen en mannen zijn 
tevreden over hun beslissing; respectievelijk 61% en 62%. Voor ongeveer een 
kwart van zowel vrouwen als mannen (respectievelijk 27% en 25%) geldt dat ze 
min of meer tevreden zijn. Een niet te veronachtzamen minderheid van ongeveer 
één op de acht vrouwen en mannen is niet tevreden met de genomen beslissing: 
respectievelijk 12% en 13%.  
 
Emotionele last is een breed begrip, waaronder veel verschillende zaken kunnen 
vallen. Het loopt uiteen van een gevoel van spijt tot depressieve klachten. In dit 
onderzoek is het aan vrouwen en mannen zelf overgelaten wat zij onder 
emotionele last verstaan. Het gaat hier dus vooral om de eigen beoordeling van 
de last. Hierdoor is het percentage vrouwen dat (nog) wel eens emotionele last 
heeft relatief hoog, vergeleken met onderzoek dat alleen naar de meer ernstige 
psychosociale gevolgen vraagt. Ruim éénderde van de vrouwen (37,9%) en 
bijna driekwart van de mannen (73,6%) met een abortuservaring zegt dat ze er 
nu nooit (meer) last van hebben. De overigen ondervinden momenteel (nog) 
‘soms’ tot ‘zeer vaak’ emotionele last van de abortus (figuur 6.2). Hierbij valt op 
dat vrouwen vaker ‘soms’ last hebben en dat vrouwen en mannen niet 
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significant verschillen wat betreft het percentage dat regelmatig tot altijd nog 
emotionele last heeft (14,4 en 5,6% respectievelijk). 
 
De emotionele belasting van de besluitvorming en de medische ingreep die een 
vrouw moet ondergaan, is waarschijnlijk de oorzaak van het hogere percentage 
emotionele last. Mannen zijn immers minder betrokken bij de medische ingreep 
en ondervinden daar geen lichamelijke last van, zij ervaren daardoor mogelijk 
ook minder emotionele last. Het is ook niet uit te sluiten dat, vergelijkbaar met 
het verschil in de zelfrapportage over de medische ingreep, mannen door hun 
minder sterke fysieke betrokkenheid ook een zwakker of selectiever geheugen 
hebben voor de daaraan gekoppelde emotionele last.  
 
Figuur 6.2 Huidige emotionele last na een abortus ooit, vrouwen (n=141) en mannen 
  (%, n=95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het hebben van spijt van een abortus en de mate waarin er nog sprake is van 
emotionele last hangen samen. Voor vrouwen en voor mannen is dit in dezelfde 
mate het geval (r=0,44; p≤0.01). Deze samenhang is vanzelfsprekend omdat 
spijt deel uit kan maken van emotionele last. De relatie is echter niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Voor de meeste vrouwen en mannen die wel 
enigszins spijt hebben van hun beslissing leidt dit niet tot het hebben van 
(blijvende) emotionele last.  
 
Ongeveer vier op de tien vrouwen (38%) die een abortus hebben meegemaakt 
heeft ooit behoefte gehad aan contact met een professionele hulpverlener in 
verband daarmee. Voor bijna al deze vrouwen (95% van de vrouwen met een 
zorgbehoefte) ging het om emotionele steun. Slechts een enkele vrouw had 
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behoefte aan contact met een professionele hulpverlener voor het ontvangen van 
informatie of medische zorg. Slechts 18% van de mannen met een abortus-
ervaring heeft ooit behoefte gehad aan professionele zorg. En alhoewel mannen 
dus minder vaak behoefte hebben aan steun, geldt ook voor hen dat zij 
voornamelijk behoefte hebben aan emotionele steun (14 van de 17 mannen met 
zorgbehoefte) en veel minder aan informatie (n=2) of medische (n=2) en 
juridische (n=0) hulp. Slechts de helft van de vrouwen en iets minder dan de 
helft van de mannen met een zorgbehoefte hebben ook zorgcontact gehad. De 
andere helft heeft de emotionele steun mogelijk elders gevonden of voor hen is 
de behoefte aan emotionele steun onvervuld gebleven.  
  
Een recente abortus heeft mogelijk meer gevolgen voor de mate van emotionele 
last, tevredenheid met de beslissing, de zorgbehoefte en het zorgcontact. Voor 
negen vrouwen is dit het geval. Tweederde van deze vrouwen heeft soms tot 
vaak emotionele last. Dat is evenveel als bij vrouwen voor wie de abortus al 
langer dan een jaar geleden is. Het verstrijken van de tijd lijkt dus geen invloed 
te hebben op de mate van emotionele last. Vrouwen die recent een abortus 
hebben laten doen, zijn wel wat vaker niet tevreden over hun besluit dan 
vrouwen voor wie het al wat langer geleden is (22% versus 12%, vanwege te 
lage celvulling niet toetsbaar). Het is mogelijk dat gevoelens van tevredenheid 
met het genomen besluit pas ontstaan als er enige tijd is verstreken sinds de 
abortus.  
 
6.5 Conclusie  

Anticonceptie  
Zeven van elke tien volwassen vrouwen die nog niet postmenopauzaal zijn, 
maken gebruik van anticonceptie. Vrijwel allemaal maken ze gebruik van een 
betrouwbare methode. Welke methode ze kiezen wordt vooral bepaald door 
factoren die rechtstreeks samenhangen met kinderwens. Leeftijd en het al dan 
niet hebben van een vaste relatie zijn de twee variabelen die vooral samen-
hangen met de keuze voor een bepaald anticonceptiemiddel. Pilgebruik en 
pil+condoomgebruik nemen af met leeftijd, relatieduur en kindertal. Andere 
factoren, zoals de kwaliteit en de aard van de seksuele relatie, zijn niet 
aantoonbaar van invloed op de anticonceptiekeuze. Vrouwen blijken de keus 
voor een bepaald middel dus goed aan te passen aan hun gezinssamenstelling en 
de daarbij horende kinderwens.  
 
Het is echter de vraag of alle vrouwen wel de meest geschikte methode hebben 
gekozen. Eén op de zes anticonceptiegebruiksters heeft moeite om haar anti-
conceptie altijd goed toe te passen, en dit is veel vaker het geval bij vrouwen die 
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de pil gebruiken of pil en condooms combineren. Ongeveer een kwart van de 
pilgebruiksters heeft in een periode van een half jaar minstens één keer 
problemen gehad. Een niet onaanzienlijk deel van de vrouwen kiest een 
anticonceptiemiddel dat kennelijk in de omstandigheden waarin ze verkeren 
door hen niet goed toepasbaar is. Er zou meer aandacht moeten zijn voor het 
maken van een optimale keuze. Niet alleen de mogelijke alternatieven, 
gezinssamenstelling, kinderwens en leeftijd van de vrouw, maar zeker ook de 
effectiviteit waarmee een vrouw de gekozen methode kan gebruiken, moeten 
onderdeel uitmaken van de zorg rond anticonceptie.  
 
Er bestaat slechts weinig zorgbehoefte naar aanleiding van anticonceptiegebruik. 
De zorgbehoefte is zelfs lager dan het feitelijke zorgcontact. Dit wordt natuurlijk 
veroorzaakt doordat veel zorgcontact voortkomt uit een medische noodzakelijk-
heid. Zonder recept krijgt een vrouw bijvoorbeeld geen pil. De lage zorg-
behoefte geeft mogelijk wel aan dat veel vrouwen de moeilijkheden die zij 
kunnen hebben met het goed toepassen van anticonceptie onderschatten. 
Aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid is dus des te meer van belang.  
 
Onbedoelde zwangerschap 
Er is een aantal manieren waarop vrouwen onbedoeld zwanger raken. Ten eerste 
is er de groep die zich niet tegen een zwangerschap beschermt, terwijl ze wel 
risico loopt op een zwangerschap. Het gaat in dit bevolkingsonderzoek om 2,3% 
van alle vrouwen in de leeftijd van 19-49 jaar. Dit zou omgerekend op basis van 
de risico-index betekenen dat er bij benadering 67.000 onbedoelde 
zwangerschappen ontstaan per jaar in deze leeftijdsgroep (95% BI 46.500 - 
96.000). Ook op de vraag of er het afgelopen jaar een ongeplande zwangerschap 
heeft plaats gevonden zegt 2,3% van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd (van 
19 jaar en ouder) dat dit het geval is geweest.  
 
Daarnaast is er de groep die wel anticonceptie gebruikt, maar er niet altijd in 
slaagt om dat goed toe te passen. Het gaat om 1,4% van alle vrouwen, 
omgerekend zo’n 40.000 vrouwen, met een verhoogd risico op een onbedoelde 
zwangerschap. Lang niet al deze vrouwen zullen zwanger worden, maar er 
zullen wellicht enkele duizenden ongeplande zwangerschappen uit voortkomen. 
Samengenomen leidt dit dus tot een voorzichtige schatting van zo’n 70.000 
onbedoelde zwangerschappen per jaar (95% BI 49.500 - 99.000). In Nederland 
worden er jaarlijks zo’n 29.000 zwangerschappen afgebroken. Dit houdt dus in 
dat er een redelijk omvangrijke groep vrouwen is die een kind ter wereld brengt, 
terwijl zij dat oorspronkelijk niet van plan was. Zoals we hebben gezien is 
ongepland zeker niet synoniem met ongewenst. Vier van de vijf ongeplande 
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zwangerschappen worden uiteindelijk gewenst. Uiteindelijk zijn er dus 
waarschijnlijk enkele duizenden vrouwen die ongewenste zwangerschappen 
uitdragen. Het gaat hier om een groep waarover vrijwel niets bekend is.  
 
Abortus 
Ongewenst zwanger worden en de zwangerschap laten afbreken is een 
ingrijpende gebeurtenis die ongeveer één op de tien vrouwen in ons land heeft 
meegemaakt. Natuurlijk hebben al deze vrouwen contact gehad met een 
professionele hulpverlener in verband met de ingreep. Bijna de helft van de 
vrouwen die een abortus heeft meegemaakt, heeft naast deze medische zorg 
behoefte aan emotionele hulp van een professionele zorgverlener. Voor slechts 
de helft van hen is er daadwerkelijk sprake van contact met een professionele 
hulpverlener. Mogelijk is er sprake van een groep vrouwen die niet terecht komt 
bij een professionele hulpverlener, terwijl dit wel gewenst is. Nader onderzoek 
hiernaar is nodig. In het evaluatierapport over de Wet Afbreking Zwangerschap 
werd geconcludeerd dat ongeveer een kwart van de abortuscliëntes heeft 
getwijfeld over de beslissing en 60% van hen dit niet heeft geuit (Visser et al., 
2005). Twijfel tijdens de besluitvorming vormt een risicofactor voor het 
optreden van negatieve gevolgen achteraf (Van Kooten et al., 2004). De 
resultaten van dit bevolkingsonderzoek en van het onderzoek in het kader van de 
evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap geven aanleiding om de 
besluitvorming rondom abortus in combinatie met de counselingaspecten van de 
abortushulpverlening nader te onderzoeken met het doel inzicht te krijgen in de 
relatie tussen beide en de hulpverlening te optimaliseren.  
 
Mannen en geboorteregeling 
Alhoewel mannen en vrouwen in totaal evenveel kinderen krijgen en dus 
statistisch gezien evenveel met zwangerschap te maken krijgen, doet zich het 
opmerkelijke verschijnsel voor dat mannen voor (ongeplande) zwangerschap, 
miskraam en abortus, systematisch minder ervaring rapporteren dan vrouwen. 
Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. Ten eerste zijn mannen minder fysiek 
betrokken bij zwangerschap waardoor zij mogelijk minder onthouden en een 
andere betekenis hechten aan zwangerschap en abortus. Hierdoor is er sprake 
van een geheugeneffect. Ook kan het zijn dat mannen niet op de hoogte zijn 
geweest van een zwangerschap bij hun partner. Zeker bij kortstondige relaties 
zal dit het geval zijn. In zekere zin hebben mannen in deze dus een informatie-
achterstand.  
 
Desondanks blijkt dat mannen betrokken zijn bij zwangerschap, anticonceptie en 
abortus en behoefte hebben aan professionele zorg. Eén procent van de mannen 
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heeft behoefte aan contact met een professionele zorgverlener in verband met 
anticonceptie, en 18% van de mannen die ervaring hebben met een abortus, 
heeft behoefte aan zorg. Het is van belang dat wordt voorzien in deze 
zorgbehoefte. Het draagt bij aan hun eigen seksuele en reproductieve 
gezondheid, maar zeker ook aan die van hun partners. Zoals we in dit hoofdstuk 
ook zagen is het lang niet voor alle vrouwen eenvoudig om een ongewenste 
zwangerschap te voorkomen. Als dit een gedeelde verantwoordelijkheid kan zijn 
van zowel mannen als vrouwen zal de effectiviteit van de anticonceptie daar 
ongetwijfeld wel bij varen.  
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HOOFDSTUK 7 

KINDERWENS EN (ON)VRUCHTBAARHEID 

Cecile Wijsen 

 
Het vorige hoofdstuk behandelde geboorteregeling vanuit het perspectief van het 
voorkómen van een ongewenste zwangerschap. In dit hoofdstuk komt aan de 
orde hoe vaak en bij welke groepen er sprake is van onvruchtbaarheid en 
onvervulde kinderwens. Er is in Nederland een aanzienlijke groep vrouwen en 
mannen die kinderloos blijft. Tien procent van de vrouwen die zijn geboren in 
1935 is kinderloos gebleven. In de loop van de opeenvolgende geboortejaren 
neemt dit percentage enigszins toe. Voor vrouwen die zijn geboren in 1965 
verwacht het CBS dat er uiteindelijk 19% kinderloos zal blijven (Beets, 2004).  
 
Er moet natuurlijk onderscheid gemaakt worden tussen vrijwillige en 
onvrijwillige kinderloosheid. Een toenemend aantal vrouwen kiest ervoor om 
geen kinderen te nemen. Zij slagen erin om door middel van effectieve 
anticonceptie een ongewenste zwangerschap te voorkomen. In dit hoofdstuk 
gaan we echter vooral in op de vrouwen (en mannen) die er niet in slagen om 
kinderen te krijgen, terwijl ze dit wel willen. Het is met behulp van de gangbare 
registraties niet goed vast te stellen hoe groot deze groep is in Nederland, maar 
op basis van schattingen met behulp van medische gegevens en geboorte-
statistieken is geconcludeerd dat ongeveer één op de tien paren onvrijwillig 
kinderloos blijft (Van Balen, 1991).  
 
Als een stel gedurende langere tijd aan het proberen is zwanger te worden 
zonder succes, dan kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de relatie en voor 
de kwaliteit en beleving van het seksuele contact. De betekenis van seksueel 
contact verandert, omdat het in het teken komt te staan van kinderen krijgen. 
Ook is het mogelijk dat de relatie tussen de partners onder druk komt te staan als 
gevolg van de stress die het uitblijven van een zwangerschap met zich mee-
brengt (Gianotten & Brewaeys, 2004). Als er een vruchtbaarheidsbehandeling 
wordt doorlopen, dan is er vaak sprake van emotionele en relationele spanning 
die ertoe bijdraagt dat de seksualiteitsbeleving minder positief wordt. 
Verminderde fertiliteit kan dus gevolgen hebben voor de (seksuele) relatie 
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tussen partners. Maar ook het omgekeerde is het geval. Als bijvoorbeeld coïtus 
niet mogelijk is, dan wordt het ontstaan van een zwangerschap aanzienlijk 
moeilijker.  
 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zullen we nagaan hoe vaak 
onvruchtbaarheid voorkomt en of er op grond van demografische variabelen 
risicogroepen te onderscheiden zijn voor infertiliteit. Vervolgens zal bekeken 
worden hoe vaak en door wie er gebruik wordt gemaakt van 
fertiliteitsbehandelingen en of er een verband bestaat met relationele en seksuele 
satisfactie en beleving. In paragraaf 7.2 gaan we vervolgens in op de groep 
vrouwen én mannen die een onvervulde kinderwens heeft. Er zal worden 
nagegaan welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de uitgebleven 
zwangerschap en tot welke zorgbehoefte en zorgcontact de onvervulde 
kinderwens heeft geleid.  
  
7.1 Zwanger worden  

Op grond van beschikbare medische en bevolkingsstatistieken is niet eenduidig 
vast te stellen hoeveel vrouwen in Nederland verminderd vruchtbaar of 
onvruchtbaar zijn. Afgezien van het ontbreken van gegevens is er ook nog 
variatie al naar gelang de definitie: het is gangbaar om een periode van een jaar 
te hanteren om te spreken van verminderde vruchtbaarheid. Beerthuizen (2003) 
stelt dat de zogenaamde Pearl-index (een maat voor de onbetrouwbaarheid van 
anticonceptie) voor onbeschermd seksueel contact gedurende een jaar 80-85% 
is. Dat wil zeggen dat als 100 vrouwen een jaar seksueel actief zijn zonder zich 
tegen zwangerschap te beschermen, er na een jaar 80 tot 85 zwanger zijn 
(geweest). Bovenstaande gangbare definitie indachtig, betekent dit dat 15-20% 
van de vrouwen verminderd vruchtbaar of onvruchtbaar is. Gianotten & 
Brewaeys (2004) hanteren geen vaste termijn, maar komen tot de schatting dat 
“8-14% van de paren er niet in slaagt om hun kinderwens binnen een voor hen 
acceptabel tijdsbestek te realiseren (2004, p. 595)”.  
 
In hoofdstuk 6 (tabel 6.1) zagen we dat 31,5% van alle vrouwen in de 
onderzoeksgroep geen kinderen heeft. Uiteraard zullen echter velen van met 
name de jongere vrouwen in de groep, nog kinderen krijgen. Van de vrouwen 
van 50 jaar en ouder heeft 6,9% geen kinderen, voor de mannen in dezelfde 
leeftijdscategorie ligt het percentage kinderloosheid op 13,9%. Het percentage 
kinderloosheid in de steekproef is voor vrouwen ouder dan 50 lager dan de 
landelijke cijfers voor vrouwen van dezelfde leeftijd (tussen de 15 en 20%). 
Omdat kinderloosheid in de statistieken altijd wordt gerelateerd aan vrouwen of 
paren, zijn er voor mannen geen cijfers beschikbaar om een vergelijking mee te 
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maken. Als wordt aangenomen dat de kinderloosheid van mannen niet veel zal 
afwijken van die van vrouwen, dan is het percentage kinderloze mannen in de 
steekproef ongeveer vergelijkbaar met dat van de bevolking.  
 
Aan alle vrouwen van 19-49 jaar, -zowel vrouwen met als zonder kinderen-, is 
gevraagd of zij momenteel proberen om zwanger te worden. Dat is voor 5,6% 
van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd het geval. Eenderde van deze groep 
probeert het al langer dan 12 maanden en is dus verminderd vruchtbaar. Dit is 
2% van de hele steekproef van vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Vanwege de 
kleine aantallen in de steekproef is het niet mogelijk om het verband met leeftijd 
te toetsen, maar de trend is dat vrouwen in de oudste leeftijdscategorie relatief 
vaak een langdurige zwangerschapspoging hebben ondernomen (4 van de 5). De 
verminderde vruchtbaarheid van vrouwen boven de 35 jaar blijkt hieruit. Maar 
ook in de jongste groep (19-34 jaar) probeert eenderde van de vrouwen die 
zwanger willen worden dat al langer dan een jaar (9 van de 30).  
 
Om het aandeel verminderd vruchtbare vrouwen te achterhalen is het beter om te 
kijken naar de vrouwen die ooit een poging hebben gedaan om zwanger te 
worden in een periode van langer dan een jaar. In tabel 7.1 is voor alle vrouwen 
van 19-69 jaar weergegeven of zij ooit langer dan 12 maanden hebben 
geprobeerd om zwanger te worden. Voor 17,9% van alle vrouwen is dit het 
geval. Als we kijken naar de verschillen tussen de demografische categorieën, 
dan valt op dat het percentage dat langer dan twaalf maanden heeft geprobeerd 
om zwanger te worden onder vrouwen met kinderen aanzienlijk hoger ligt dan 
onder vrouwen zonder kinderen. De overgrote meerderheid van deze vrouwen is 
dan ook alsnog zwanger geworden. Van de vrouwen zonder kinderen heeft 8,5% 
ooit geprobeerd om zwanger te worden, zij zijn dus allemaal verminderd 
vruchtbaar.  
 
Vrouwen tussen de 35-54 jaar hebben het vaakst langer dan 12 maanden 
geprobeerd om zwanger te worden. Voor een kwart van de vrouwen in deze 
leeftijdsgroep is dat het geval. Opvallend is dat de oudere leeftijdsgroep (55-69) 
minder vaak langdurig heeft geprobeerd om zwanger te worden. Mogelijk is dit 
te verklaren doordat de leeftijd waarop vrouwen moeder worden sinds 1970 
stijgt (Wijsen, 2002), waardoor er meer vruchtbaarheidsproblemen optreden. 
Voor de vrouwen uit de oudste leeftijdscategorie, die hun vruchtbare periode 
tussen 1957 en 1971 zijn gestart, was er nog geen sprake van een stijgende 
moederschapsleeftijd.  
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Tabel 7.1 Ervaring met uitblijven zwangerschap en vruchtbaarheidsbehandeling onder 
 vrouwen 19-69 jaar, naar demografische variabelen (%) 

 Ooit > 12 mnd 
geprobeerd  

Toch zwanger 
geworden 

Fertiliteits-
behand. ooit 

Kinderen     

ja 22,2▲ 85,6▲ 9,1 ▲ 

nee 8,5▼ 27,3▼ 4,1 ▼ 

Leeftijd     

19 - 34 jaar 8,7▼ 82,8  5,2 ▼ 

35 - 54 jaar 24,1▲ 74,9  10.5 ▲ 

55 - 69 jaar 18,9  78,9  5,2  

Opleiding     

laag 21,0▲ 78,3  8,8  

midden 18,0  79,9  7,8  

hoog 13,7▼ 68,1  5,5  

Etniciteit      

autochtoon/westers  18,1  77,5  7,5  

Turks/Marokkaans 8,9  -  6,5 * 

Surinaams/Antilliaans 22,6  -  13,0 * 

Religie     

joods-christelijk 16.5  78,8  6,7  

islamitisch 13,0 * -  13,0 * 

ander geloof 27,0  -  15,0 * 

geen geloof 18,2  75,5  7,5  

Stedelijkheid       
weinig tot niet 19,4  81,7  5,9  

sterk tot matig 19,2  74,9  9,3 ▲ 

zeer sterk  12,3▼ 74,5  5,8  

Partnerstatus      

geen partner 10,3▼ 84,1  3,5 ▼ 

vaste partner max. 1 jaar 18,9  78,3  9,0  

vaste partner > 1 jaar 20,1▲ 75,7  8,5 ▲ 

totaal  17,9  77,1  7,5  

n  2075  367  2075  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05), ▼  = significant lager percentage 
dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05), ▼▲ in de ‘totaal’ rij = significant hoger/lager percentage dan de 
andere sekse (p≤0.05), * te lage celaantallen om te toetsen; - te lage aantallen om percentages weer te geven.  
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Dat hoger opgeleide vrouwen, vrouwen die wonen in een sterk verstedelijkt 
gebied en vrouwen die geen partner hebben minder vaak langdurig hebben 
geprobeerd om zwanger te raken, is te verklaren doordat deze groepen een 
minder sterke kinderwens hebben. Dit is af te leiden uit het feit dat zij in het 
algemeen minder kinderen hebben (De Jong, 2002) en dus ook minder vaak 
geprobeerd hebben om zwanger te worden. 
 
In de tweede kolom van tabel 7.1 staat het percentage van de vrouwen dat langer 
dan twaalf maanden heeft geprobeerd zwanger te worden en bij wie het na die 
periode alsnog is gelukt. We zien dat ruim driekwart van de vrouwen die 
langdurig heeft geprobeerd zwanger te worden toch een zwangerschap heeft 
meegemaakt. Afgezien van een te verwachten significant verschil voor het al 
dan niet hebben van kinderen, is alleen opleidingsniveau enigszins van invloed 
op de slagingskans: hoger opgeleide vrouwen slagen er iets minder vaak in om 
na een langdurige poging om zwanger te worden, toch nog in verwachting te 
raken. Het is mogelijk dat deze groep er iets minder ‘moeite’ voor wil doen, 
aangezien zij vaker naast het moederschap ook een goede positie hebben (of 
ambiëren) op de arbeidsmarkt.   
 
Vruchtbaarheidsbehandelingen 
Als het langdurig niet lukt om zwanger te worden, zal een deel van de paren 
medische hulp inroepen om de zwangerschap mogelijk te maken. Er zijn tal van 
medische mogelijkheden. Een hormoonbehandeling bij de vrouw is bedoeld om 
de ovulatie (en dus de kans op zwangerschap) te stimuleren. Het zaad van de 
man kan kunstmatig worden ingebracht om de bevruchting te faciliteren (KI). 
Dit kan dan zowel met zaad van de partner als met donorzaad gebeuren. Bij In 
Vitro Fertilisatie (IVF) vindt de bevruchting buiten de baarmoeder plaats, 
waarna een embryo wordt terug geplaatst. Als er sprake is van ‘slecht’ zaad van 
de partner dan kan IVF gecombineerd worden met zaadcelselectie. Deze 
behandeling heet Intra Cytoplasmatische Sperma-Injectie (ICSI). Het is ook 
mogelijk om een ICSI behandeling te combineren met het chirurgisch verkrijgen 
van zaadcellen uit het lichaam (Microchirurgische of Percutane Epididymaire 
Sperma-Aspiratie, MESA of PESA). 
 
Van alle fertiliteitsbehandelingen zijn alleen voor IVF-behandelingen landelijke 
registratiecijfers beschikbaar (Kremer, 2005). Hieruit blijkt dat het aantal IVF-
behandelingen in 2004, 15.297 bedroeg. Dat zijn er 472 minder dan in 2003. De 
daling is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de eerste behandeling niet meer 
wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. De voorafgaande jaren steeg 
het aantal behandelingen met zo’n 6% per jaar. In dit bevolkingsonderzoek is er 
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in elf gevallen sprake van een behandeling, die gedurende het afgelopen jaar 
heeft plaats gehad. In zes gevallen betrof dit een hormoonbehandeling, drie KI-
behandelingen, één IVF- en één ICSI-behandeling. Als we dit omrekenen naar 
de vrouwelijke bevolking van 19-44 jaar (de doelgroep voor 
vruchtbaarheidsbehandelingen) dan betekent dat, dat er per jaar 28.300 
behandelingen hebben plaats gevonden (met een 95% betrouwbaarheidsinterval 
van 14.600 - 49.700).  
 
Van alle vrouwen in het onderzoek hebben er 156 ooit een vruchtbaarheids-
behandeling ondergaan. Dat is 7,5% van de totale groep vrouwen. Vier van elke 
tien vrouwen die ooit langer dan 12 maanden hebben geprobeerd om zwanger te 
raken, hebben een behandeling ondergaan. Vrouwen van 35-54 jaar hebben het 
vaakst een vruchtbaarheidsbehandeling meegemaakt. Zij zijn de leeftijdsgroep 
die het niet alleen nodig heeft gehad gezien hun hogere leeftijd bij het 
moederschap, maar voor wie vruchtbaarheidsbehandelingen ook beter beschik-
baar werden. Voor de oudere generatie was dit veel minder het geval. Het is 
opvallend dat in de jongste leeftijdsgroep de meerderheid (59,7%) van de 
vrouwen die ooit langer dan 12 maanden heeft geprobeerd om zwanger te 
worden (al) een vruchtbaarheidsbehandeling heeft gehad. Kennelijk is voor de 
jongere generatie, die hun vruchtbare periode vanaf het begin van de jaren 
negentig startten, de drempel naar een behandeling relatief laag.  
 
Tabel 7.2 Aantal vruchtbaarheidsbehandelingen ooit, bij vrouwen van 19-69 jaar 
 Aantal 

behandelingen 
Percentage 

van vrouwen 
behandeld  

Percentage van 
alle vrouwen  

19-69 
Hormoonbehandeling   110  70,5  5,3 
KI met partnerzaad  30  19,2  1,4 
KI met donorzaad  18  11,5  0,9 
IVF  21  13,5  1,0 
ICSI  9  5,8  0,4 
MESA of PESA  4  2,6  0,2 
Anders  24  15,4  1,2 
n  156  156  2075 
 
De vrouwen die ooit een vruchtbaarheidsbehandeling hebben gehad, hebben 
aangegeven welke behandeling dit is geweest. Aangezien er vaak sprake is van 
een combinatie van behandelingen, konden de respondenten meerdere 
behandelingen aangeven. In tabel 7.2 tellen de percentages in kolom twee 
daarom niet op tot honderd. Voor ruim tweederde van de vrouwen die een 
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vruchtbaarheidsbehandeling hebben gehad, gold dit een hormoonbehandeling. 
Daarmee is dit de behandeling die verreweg het meest voorkomt. Van alle 
vrouwen van 19-69 jaar heeft 5,3% ooit zo'n behandeling gehad.  
 
Infert i l i tei t  en andere aspecten van seksuele gezondheid 
Het doorlopen van een vruchtbaarheidsbehandeling kan de partnerrelatie en de 
seksuele relatie onder druk zetten. Daarom is getoetst of er samenhang bestaat 
tussen het behandeld zijn voor onvruchtbaarheid en relatiesatisfactie, seksuele 
satisfactie en beleving. Er blijken geen verbanden aan te tonen te zijn. 
Aangezien er voor veel vrouwen in de onderzoeksgroep meerdere jaren zijn 
verlopen tussen de vruchtbaarheidsbehandeling en de kwaliteit van de huidige 
relatie en het huidige seksuele contact, is dit eigenlijk ook wel begrijpelijk. In dit 
onderzoek is het niet mogelijk om na te gaan of er wel een verband bestaat als 
wordt gecontroleerd voor de tijd die is verstreken sinds de vruchtbaarheids-
behandeling. Ook hebben we in dit onderzoek geen samenhang kunnen aantonen 
tussen functieproblematiek bij de vrouw en onvruchtbaarheid. Vrouwen die 
momenteel al langer dan 12 maanden zwanger proberen te worden, rapporteren 
niet vaker seksuele disfuncties. Mogelijk spelen (ook hier) de kleine aantallen 
van de betrokken groepen een rol.  
 
7.2 Onvervulde kinderwens 

Na langdurig proberen om zwanger te worden en eventueel het ondergaan van 
een vruchtbaarheidsbehandeling breekt het moment aan dat er sprake is van een 
onvervulde kinderwens. Voor veel vrouwen en mannen is dit een ingrijpende 
gebeurtenis, waarbij vooral vrouwen heftige emotionele reacties kunnen hebben 
(Van Balen, 1991).  
 
In tabel 7.3 staat voor alle kinderloze vrouwen (n=600) en mannen (n=824) in 
de steekproef in welke mate er sprake is van een onvervulde kinderwens 
(kolommen 1 en 3) en of hierover twijfel bestaat (kolommen 2 en 4). De vraag 
die is voorgelegd luidde ‘Had u graag (nu al) kinderen gehad?’ 
 
Ongeveer een kwart van alle kinderloze vrouwen en mannen hebben een 
onvervulde kinderwens. Uitgesplitst naar de diverse demografische groepen zien 
we, niet verbazingwekkend, dat leeftijd een belangrijke factor is. Bij jonge 
vrouwen en mannen is er minder sprake van een onvervulde kinderwens dan bij 
oudere vrouwen en mannen. Vervolgens hangt opleiding samen met een 
onvervulde kinderwens. 
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Tabel 7.3 Onvervulde kinderwens en twijfel bij vrouwen en mannen (%) 
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 kinderloze vrouwen 
(n=547) 

kinderloze mannen 
(n=824) 

Leeftijd        
19 - 34 jaar 13,0 ▼ 10,8  18,9▼ 12,6  
35 - 54 jaar 28,6 ▲ 9,8  39,7▲ 15,0  
55 - 69 jaar 35,1 ▲ 18,1 ∆ 25,9  16,7  
Opleiding        
laag 37,4 ▲ 14,0  30,1  14,6  
midden 14,9 ▼ 12,4  23,9  12,0  
hoog 27,3  10,2  24,2  15,3  
Etniciteit         
autochtoon/westers  23,3  11,8  26,2  13,0  
Turks/Marokkaans 20,8  16,7 * 20,0  13,3  
Surinaams/Antilliaans 47,6 ▲ 9,5 * 37,5  12,5 * 
Religie        
joods-christelijk  28,3  6,2  35,9▲ 15,9  
islamitisch  25,0 * 8,3 * 20,8  20,8 * 
ander geloof 10,0 * 30,0 * 15,8 * 5,3 * 
geen geloof 22,4  12,9  23,8  13,1  
Stedelijkheid         
weinig tot niet 21,2  6,8  29,5  12,0  
sterk tot matig 24,3  16,4 ▲ 24,9  11,9  
zeer sterk  21,7  9,6  22,3  18,1 ∆ 
Partnerstatus         
geen partner 25,4  14,3  22,9  15,9  
vaste partner max. 1 jaar 22,2  11,1  20,8  6,3  
vaste partner > 1 jaar 22,7  10,8  28,9 ∆ 13,4  
Totaal  23,4  11,9  25,7  13,6  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
* te lage celaantallen om te toetsen.  
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Lager opgeleide vrouwen hebben hier vaker last van, vrouwen met een 
middenniveau opleiding juist weer minder. Ook valt de relatief grote groep 
vrouwen van Surinaamse of Antilliaanse achtergrond met een onvervulde 
kinderwens op. Voor mannen zijn deze verschillen naar opleiding en etnische 
achtergrond minder sterk en niet significant. Wel is er sprake van een 
samenhang met religiositeit. Joods-christelijk praktiserende mannen hebben 
relatief vaak een onvervulde kinderwens, en niet gelovige of niet praktiserende 
mannen juist relatief weinig.  
 
Bijna 12% van de vrouwen en 13,6% van de mannen geeft aan eigenlijk niet te 
weten of er sprake is van een onvervulde kinderwens. Zij twijfelen of hun 
kinderloosheid ongewenst is, of zijn daar ambivalent over. Evenals bij de 
onvervulde kinderwens het geval is, ontlopen de percentages vrouwen en 
mannen waarvoor dit geldt elkaar niet veel. Qua twijfel worden er verder 
evenmin duidelijke verschillen gezien naar andere demografische kenmerken.  
 
De oorzaken voor de onvervulde kinderwens kunnen in vier categorieën worden 
samengevat (tabel 7.4). De meest voorkomende reden is gelegen in het 
ontbreken van een partner, of het ontbreken van een partner waar de respondent 
kinderen mee zou willen. Voor 55,2% van de vrouwen en 64,5% van de mannen 
met een onvervulde kinderwens is dit het geval. Mannen zeggen overigens 
significant vaker dan vrouwen dat ze wel een partner hebben, maar niet één waar 
ze kinderen mee willen. De tweede categorie oorzaken betreft het ontbreken van 
een (tijdige) kinderwens, bij de respondent zelf (6,6% van de vrouwen en 13,9% 
van de mannen) of bij de (ex) partner (23,1% van de vrouwen en 26,2% van de 
mannen). Mannen hebben vaker zelf een late kinderwens dan vrouwen. De 
derde categorie is de onvruchtbaarheid van de respondent zelf of van de partner. 
Van de vrouwen met een onvervulde kinderwens zegt 14,2% dat dit de reden is, 
van de mannen 8,3%; een significant verschil. Ook uit de percentages voor 
onvruchtbaarheid van de partner (7,5% bij vrouwen en 6,5% bij mannen) 
spreekt dat vrouwelijke onvruchtbaarheid vaker een oorzaak is (of gedacht 
wordt) voor onvervulde kinderwens dan mannelijke onvruchtbaarheid. De 
vierde categorie oorzaken van onvervulde kinderwens is het hebben van een 
homo- of lesbische relatie. Voor 2,8% van de vrouwen en 4,1% van de mannen 
met een onvervulde kinderwens is de oorzaak dat zij geen kinderen willen 
binnen een homo- of lesbische relatie ofwel dat het realiseren van de kinderwens 
niet mogelijk bleek. Als we deze aantallen relateren aan het aantal lesbische 
vrouwen en homo's in de steekproef, dan blijkt dat 6,1% van de lesbische 
vrouwen en 9,8% van de homomannen een onvervulde kinderwens heeft met als 
oorzaak homo of lesbisch zijn.   
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Tabel 7.4 Oorzaken voor onvervulde kinderwens 
 Vrouwen Mannen 
 n %  n %  
Partner     
Ik had of heb geen partner 87 41,0  139 42,9  
Ik had/heb geen partner waar ik kinderen mee wil(de) 30 14,2 ▼ 70 21,6 ▲ 
Kinderwens     
Late kinderwens 14 6,6 ▼ 45 13,9 ▲ 
Mijn (voormalige) partner wilde (nog) geen kinderen 49 23,1  85 26,2  
Onvruchtbaarheid     
Ik ben verminderd vruchtbaar /onvruchtbaar 30 14,2 ▲ 27 8,3 ▼ 
Mijn (voormalige) partner is verminderd vruchtbaar 16 7,5 ▼ 21 6,5 ▲ 
Lesbische/homo relatie     
Ik wil geen kinderen binnen een lesbische/homorelatie 2 0,9  6 1,9  
Kon wens niet realiseren binnen lesbische/homorelatie 4 1,9  7 2,2  
Anders 71 33,5 ▲ 69 21,3 ▼ 
n totaal 212  324   
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere sekse (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
 
Emotionele last  van onvervulde kinderwens 
Als gevolg van een onvervulde kinderwens kan er vanzelfsprekend emotionele 
last optreden. Aan alle respondenten die hebben aangegeven een onvervulde 
kinderwens te hebben, is de vraag voorgelegd in hoeverre zij daar emotionele 
last van ondervinden. Vrouwen hebben vaker emotionele last van de onvervulde 
kinderwens dan mannen. Ruim eenderde (37,4%) van de vrouwen en ruim de 
helft (54,6%) van de mannen heeft nooit emotionele last. Iets meer vrouwen 
(52,5%) dan mannen (41,1%) met een onvervulde kinderwens heeft daar soms 
emotionele last van. Eén op elke tien vrouwen en minder dan één op twintig 
mannen met een onvervulde kinderwens heeft hier regelmatig tot vaak 
emotionele last van.  
 
De oorzaak van de onvervulde kinderwens zou van invloed kunnen zijn op de 
ervaren emotionele last. Voor elk van de oorzaken zoals beschreven in tabel 7.4 
is daarom getoetst of er een verband bestaat. Dit blijkt inderdaad het geval. 
Vrouwen die geen emotionele last hebben van hun onvervulde kinderwens 
zeggen vaker dat de oorzaak is dat ze geen partner hebben. Vrouwen die wel 
emotionele last hebben, zeggen vaker dat de voormalige partner geen kinderen 
wilde en dat zijzelf verminderd vruchtbaar of onvruchtbaar zijn. Voor mannen 
zijn er ook drie oorzaken die samenhangen met de mate van emotionele last. 
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Mannen die geen emotionele last ervaren, zeggen vaker dat de oorzaak van hun 
onvervulde kinderwens gezocht moet worden in het feit dat hun huidige partner 
nog geen kinderen wil. Mannen die wel emotionele last ervaren, zeggen vaker 
dat ze verminderd vruchtbaar of onvruchtbaar zijn of dat hun partner dat is. 
Voor mannen is de emotionele last dus vooral het gevolg van de lichamelijke 
problemen met zwanger worden, terwijl voor vrouwen ook de ontbrekende 
kinderwens van hun partner tot emotionele last leidt.  
 
In tegenstelling tot wat we eerder zagen bij onvruchtbaarheid hangt de 
emotionele last als gevolg daarvan wél samen met de relationele en seksuele 
satisfactie en problematiek. Voor vrouwen hangt de emotionele last van de 
onvervulde kinderwens samen met de seksuele stress, relatieproblematiek met 
de huidige partner en relatiestress. Voor mannen zijn deze verbanden er ook 
maar is er bovendien een samenhang van emotionele last van de onvervulde 
kinderwens met een lage seksuele interactiecompetentie en verminderde 
seksuele en relatie satisfactie. Met andere woorden: onvervulde kinderwens 
hangt voor vrouwen samen met seksuele en relationele spanningen, en voor 
mannen bovendien ook nog met seksuele satisfactie. Een onvervulde kinderwens 
heeft alleen als er sprake is van emotionele last, een negatieve invloed op het 
seksueel en relationeel welbevinden. De richting van het verband is in deze 
bevolkingsstudie niet vast te stellen, maar doordat het verband tussen 
onvervulde kinderwens en welbevinden alleen aanwezig is als er ook sprake is 
van emotionele last, is het waarschijnlijk dat de emotionele last de oorzaak 
vormt voor het verminderd welbevinden.  
 
Zorgbehoefte en zorgcontact  in  verband met een onvervulde 
kinderwens 
Ongeveer één op de zes vrouwen (16,5%, n=35) met een onvervulde kinderwens 
heeft ooit behoefte gehad aan contact met een professionele zorgverlener. Voor 
de meeste van hen was dit slechts een enkele keer (n=25) en 10 vrouwen hebben 
meerdere keren tot zeer vaak behoefte aan zorg gehad. Voor 23 vrouwen was dat 
in het afgelopen jaar. Als we dit extrapoleren naar de landelijke vrouwelijke 
bevolking van 19-49 jaar (op oudere leeftijd wordt geen zorgbehoefte 
gerapporteerd) dan blijken er bijna 60.000 (95% BI 38.800 - 91.700) vrouwen te 
zijn met een zorgbehoefte naar aanleiding van een onvervulde kinderwens.  
 
Mannen hebben minder behoefte aan professionele hulp dan vrouwen. Slechts 
7,5% zegt dit ooit te hebben gewild (n=24) en slechts zeven geven aan dat deze 
behoefte zich het afgelopen jaar heeft voorgedaan. Bij extrapolatie naar de totale 
mannelijke bevolking zijn er bij benadering jaarlijks 19.000 mannen met een 



H O O F D S T U K  7  

 100

zorgbehoefte naar aanleiding van een onvervulde kinderwens (95% BI 11.000 – 
38.500) De aard van de zorgbehoefte is voor vrouwen en mannen enigszins 
verschillend. Vrouwen hebben met name behoefte aan emotionele hulp of steun 
(30 van de 35), terwijl mannen naast emotionele steun (14 van de 24) ook 
behoefte hebben aan medische hulp (15 van de 24).  
 
Slechts 20 van de 35 vrouwen met een zorgbehoefte hebben daadwerkelijk 
contact met de zorg gehad. Bij mannen is opvallend dat zij vaker contact met de 
zorg hebben (26 mannen) dan dat zij er behoefte aan hebben (24 mannen). 
Ongetwijfeld heeft de behoefte van hun partner(s) hiermee te maken.  
 
7.3 Conclusie  

Er is een grote groep vrouwen (en mannen) die wordt geconfronteerd met het 
uitblijven van een zwangerschap, terwijl er wel wordt geprobeerd om zwanger te 
worden. Als dat langer duurt dan 12 maanden, dan wordt gesproken over een 
probleem met de vruchtbaarheid. Eén op de vijf vrouwen overkomt dit ooit in 
haar leven. Ongeveer 40% van de vrouwen met een vruchtbaarheidsprobleem 
ondergaat uiteindelijk een vruchtbaarheidsbehandeling. Het zijn vooral de jonge 
vrouwen die gebruik maken van de medische voorzieningen op het gebied van 
vruchtbaarheidsbevorderende technieken. Weliswaar wordt het grootste deel 
toch nog zwanger, maar dat neemt niet weg dat vruchtbaarheidsproblemen zeker 
geen uitzondering vormen. En mogelijk dat deze groep in de toekomst zal 
groeien. Vrouwen in Nederland beginnen steeds later aan kinderen, waardoor zij 
in toenemende mate geconfronteerd worden met verminderde vruchtbaarheid. 
De toegankelijkheid voor behandelingen lijkt met name voor jonge vrouwen 
groot te zijn. De drempel om over te gaan tot een behandeling wordt steeds 
lager, het zal ‘gewoner’ worden om een behandeling te ondergaan. Daarnaast 
neemt ook het aanbod toe. Er wordt medisch gezien steeds meer mogelijk. De 
stijgende lijn die er al is in het gebruik van vruchtbaarheidsbehandelingen, zal 
dan ook waarschijnlijk doorzetten. 
 
Als het niet lukt om zwanger te worden dan is er uiteindelijk sprake van een 
onvervulde kinderwens. Voor een kwart van de kinderloze mannen en vrouwen 
is dit het geval. Een onvervulde kinderwens komt relatief vaak voor bij lesbische 
vrouwen, en met name bij homomannen. Bijna één op de tien homomannen 
heeft een onvervulde kinderwens die zij toeschrijven aan het feit dat ze een 
homorelatie hebben. Ook in lesbische relaties is er wel sprake van een 
onvervulde kinderwens, maar iets minder vaak dan bij homomannen. De 
problemen om zwanger te worden zijn voor hen iets makkelijker op te lossen. 
Een onvervulde kinderwens kan grote gevolgen hebben voor het psychisch 
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welbevinden. Dit is bij vrouwen vaker het geval dan bij mannen. De emotionele 
last die na een onvervulde kinderwens kan optreden, is afhankelijk van de 
oorzaak. Als het lichamelijk onmogelijk is om zwanger te worden, dan is er 
vaker sprake van emotionele last. De onmacht om het probleem op te lossen zal 
hier zeker aan bijdragen. Vooral voor mannen kan de emotionele last van een 
onvervulde kinderwens zijn weerslag hebben op de seksuele en relationele 
beleving. Ook voor vrouwen is dit het geval, maar de verbanden zijn iets minder 
sterk.  
 
Onvruchtbaarheid en de onvervulde kinderwens komen relatief vaak voor en 
zijn zeker geen uitzondering. Zwanger worden en kinderen krijgen wordt vaak 
als een ‘vrouwenzaak’ gezien. Dat is niet terecht. Ook mannen hebben te maken 
met onvruchtbaarheid en hebben, wellicht meer dan verwacht, emotionele last 
van een onvervulde kinderwens. Vanuit het perspectief van de hulpverlening is 
het dus belangrijk om bij de behandeling van onvruchtbaarheidsproblematiek 
naast de vrouwen ook de mannen als doelgroep te herkennen en aandacht te 
hebben voor de wijze waarop zij met de problematiek omgaan.   
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HOOFDSTUK 8 

SOA EN HIV, TESTGEDRAG  
EN CONDOOMGEBRUIK 

Lisette Kuyper en Stans de Haas 

 
Het onderzoek ‘Seksualiteit in Nederland’ uit begin jaren negentig (Van Zessen 
& Sandfort, 1991) richtte zich sterk op hiv en seksueel gedrag om zo de 
epidemiologie van de verspreiding en de sociale processen die daar een rol bij 
spelen in kaart te brengen. Naast vragen over partners en condoomgebruik 
bevatte het onderzoek ook veel vragen over kennis omtrent hiv en 
besmettingsrisico’s. Deze sociaal-cognitieve concepten zijn in de huidige 
bevolkingsstudie achterwege gelaten, daar een groot aantal andere recente 
onderzoeken al uitstekend inzicht geeft in deze factoren en hun relatie tot veilig 
vrijen (zie bijvoorbeeld voor een uitgebreide review Sheeran, Abraham & 
Orbell, 1999). Wel is in de huidige studie het daadwerkelijke risicogedrag 
uitgebreid bevraagd. Er zijn vragen gesteld over testgedrag, condoomgebruik bij 
verschillende partners, angst/zorgen over besmetting met soa en tevens over 
zorgbehoefte en zorggebruik in verband met soa/hiv. Met deze gegevens zullen 
in dit hoofdstuk verschillende onderzoeksvragen worden beantwoord. De eerste 
vraag heeft betrekking op het percentage en de demografische kenmerken van 
de respondenten die zich op soa en/of hiv hebben laten testen en wat de redenen 
zijn om zich al dan niet te laten testen. De tweede vraag richt zich op degenen 
die met hiv besmet zijn: hoeveel problemen ondervinden zij van hun hiv-status 
en hebben zij behoefte aan hulp (en deze ook gezocht)? De volgende vraag gaat 
over condoomgebruik: welke groepen gebruiken hoe vaak condooms met welke 
partner(s) en om welke redenen? Tevens wordt de omvang van de groep die het 
afgelopen half jaar een verhoogd risico heeft gelopen op een soa- of hiv- 
besmetting berekend. Ook wordt gekeken naar het percentage van de 
Nederlandse bevolking dat zich zorgen maakt over een eventuele besmetting, 
hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg in verband met veilig vrijen en 
hoeveel mensen hiervoor contact hebben gehad met professionele hulpverleners 
in het afgelopen jaar. Tenslotte wordt onderzocht of condoomgebruik bij vaste 
en losse partners samenhangt met verschillende relationele kenmerken en met 
seksualiteitsbeleving. 
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8.1 Testgedrag 

Wie laten zich testen op soa en hiv? 
In tabel 8.1 zijn de percentages voor de verschillende groepen weergegeven. Een 
derde van de mannen en een iets groter deel van de vrouwen heeft zich ooit op 
een soa of hiv laten onderzoeken. Voor beide seksen geldt dat ongeveer één op 
de tien respondenten zich het afgelopen jaar heeft laten testen. Er bestaan 
verschillen in testgedrag naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit, 
religie en stedelijkheid. Vrouwen hebben zich zowel gedurende hun leven als 
gedurende het afgelopen jaar vaker op hiv en/of andere soa laten testen dan 
mannen. Vrouwen uit de jongste en mannen uit de middelste leeftijdscategorie 
zijn vaker getest dan de respondenten uit de oudste leeftijdscategorieën. 
Opleidingsniveau geeft het volgende beeld: mannen en vrouwen uit de hoogste 
categorie zijn vaker getest dan degenen uit de laagste categorie. Verder hebben 
Surinaamse of Antilliaanse respondenten zich vaker laten testen dan de 
autochtonen. Bij mannen is de relatie tussen etniciteit en testgedrag 
onafhankelijk van leeftijd of opleiding. Bij de vrouwen valt het verband tussen 
etniciteit en testgedrag weg als er gecorrigeerd wordt voor leeftijd en opleiding. 
Ook zijn degenen woonachtig in de grote steden vaker getest op hiv en/of soa. 
Tot slot hebben degenen die geen geloof aanhangen zich vaker laten testen dan 
degenen met een joods-christelijke achtergrond.  
 
Waar laten mannen en vrouwen zich testen? 
Voor degenen die getest zijn op soa en/of hiv betrof het voor 60,5% van de 
mannen en 61,4% van de vrouwen een onderzoek als onderdeel van een 
uitgebreid lichamelijk onderzoek (bijvoorbeeld bij een operatie) of een 
standaardprocedure (bijvoorbeeld bij bloeddonatie). Degenen die zich 
daarentegen specifiek op soa en/of hiv hebben laten onderzoeken hebben zich in 
de meeste gevallen laten onderzoeken bij de huisarts (46,2% van de mannen en 
61,5% van de vrouwen) of bij de GGD (30,7% van de mannen en 18,5% van de 
vrouwen). Zestien procent van de mannen en 10% van de vrouwen is in de soa-
polikliniek van het ziekenhuis onderzocht. Een thuistest is door 1,2% van de 
mannen en 1,4% van de vrouwen uitgevoerd. De overige mensen zijn ergens 
anders onderzocht (5,6% van de mannen en 8,6% van de vrouwen).  
 
Waarom laten mannen en vrouwen zich testen? 
Uit tabel 8.2 valt af te lezen dat voor zowel mannen als vrouwen de twee meest 
voorkomende redenen om zich op hiv te laten testen waren dat ze onveilige seks 
hadden gehad of een nieuwe relatie waren begonnen. Voor mannen is de derde 
meest frequent genoemde reden het zonder condoom seks willen hebben met 
een vaste partner, voor vrouwen is dit dat hun partner onveilige seks heeft 
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gehad. Verder is er een aantal sekse-effecten op de redenen waarom men zich 
laat testen op hiv: vrouwen geven vaker als reden voor de hiv-test dat zij een 
kinderwens hebben, dat hun partner onveilige seks heeft gehad en dat zij zich 
laten testen in verband met seksueel geweld. Mannen laten zich vaker testen in 
verband met het afsluiten van een levensverzekering of een hypotheek. Bij beide 
seksen wordt ook vaak de categorie overig genoemd voor het doen van een hiv-
test. Hieronder vallen redenen als ‘prikaccident op het werk’ (vrouw), ‘reis naar 
ontwikkelingsland’ (vrouw) of ‘verzoek van toenmalige vriendin’ (man). 
 
Tabel 8.1 Percentage mannen (N=2011) en vrouwen (N=2025) dat zich heeft laten 
  testen op hiv en/of andere soa 

 Mannen Vrouwen 

 ooit afgelopen 
jaar 

ooit afgelopen 
jaar 

Leeftijd         

19 - 34 jaar 33,1  11,5 52,4▲ 19,4▲ 

35 - 54 jaar 39,0▲ 11,5▲ 40,0∆ 8,3▼ 

55 - 69 jaar 23,9▼ 3,9▼ 11,8▼ 3,0▼ 

Opleiding     

laag 29,9  8,0 26,0▼ 5,8▼ 
midden 30,7  9,2 38,4 12,9▲ 
hoog 41,6▲ 12,3▲ 51,2▲ 13,6∆ 
Etniciteit      

autochtoon/westers  33,0 9,3 36,3▼ 10,0▼ 
Turks/Marokkaans 30,4 14,3 48,6 22,9∆ 
Surinaams/Antilliaans 51,1▲ 13,3 57,4▲ 20,4∆ 
Religie      

joods-christelijk  28,8▼ 8,9 28,8▼ 7,9▼ 
islamitisch  25,0 10,4 43,6 20,5∆ 
ander geloof  38,4 11,6 55,6▲ 21,3 ▲ 

geen geloof  37,6▲ 10,2 43,1▲ 11,5  

Stedelijkheid         
weinig tot niet 32,1 9,7 29,6▼ 9,3  

matig tot sterk 30,4 9,0 38,6 10,4  

zeer sterk  45,1▲ 12,1 47,3▲ 12,5  

Totaal  33,7▼ 9,7▼ 37,4▲ 10,6 ▲ 

▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼ 

 = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
▼▲

 in de ‘totaal’ rij = significant hoger/lager percentage dan de andere sekse (p≤0.05) 
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Tabel 8.2 Redenen om op hiv/soa te laten testen, naar sekse (%)* 
 Hiv-test Soa test 
 mannen vrouwen mannen vrouwen 

Lichamelijke klachten 5,6  7,3 20,1▼ 30,1  

Start nieuwe relatie 19,0  17,7 11,9 13,7  

Wens om zonder condoom te 
vrijen met vaste partner 

13,0 10,4 9,7 9,1  

Kinderwens 1,9▼ 6,3 2,2 2,8  

Onveilige seks gehad 25,3 21,6 24,3∆ 17,3  

Partner onveilige seks gehad 6,7▼ 14,2 7,5  13,4  

Periodieke controle 8,9 5,6 6,7 4,2  

Uit vrees voor soa/hiv 11,5 9,8 17,9 12,7  

Voor levensverzekering/hypotheek 3,7∆ 1,0 - -  

I.v.m. seksueel geweld 1,1  4,5 0,4 2,5  

Anders 8,5 8,3 5,6 5,3  

n  270 288 269 285  

▲ ∆
 = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 

▼ 
 = significant lager percentage dan bij de andere sekse (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 

* Het betreft hier de subgroep respondenten die zich bewust op hiv en/of soa liet testen (degenen die 
 dit als deel van een lichamelijk onderzoek of standaard procedure lieten doen zijn hier buiten  
 beschouwing gelaten). 
 
Voor het testen op andere soa dan hiv worden deels andere redenen genoemd. 
Bij mannen is wederom het hebben gehad van onveilige seks de meest 
genoemde reden, maar deze wordt gevolgd door het hebben van lichamelijke 
klachten en de vrees voor soa. Bij vrouwen is de meest genoemde reden het 
hebben van lichamelijke klachten, gevolgd door het hebben gehad van onveilige 
seks en het aangaan van een nieuwe relatie. Ook hier zijn de redenen dus 
verschillend voor mannen en vrouwen. Vrouwen laten zich vaker testen omdat 
ze lichamelijk klachten hebben of omdat hun partner onveilige seks heeft gehad, 
terwijl mannen zich vaker laten testen omdat zij zelf onveilige seks hebben 
gehad.  
 
Waarom hebben mannen en vrouwen zich niet  laten testen? 
De meest genoemde reden voor zowel mannen als vrouwen om zich niet op soa 
en/of hiv te laten testen is dat zij zelf vinden dat ze geen of weinig risico hebben 
gelopen en dat een test voor hen dus niet nodig is (zie tabel 8.3). Een andere 
vaak genoemde reden is dat ze daar nog nooit over nagedacht hebben. Ook hier 
zijn er verschillen naar sekse. Mannen geven iets vaker dan vrouwen aan dat zij 
zich niet hebben laten testen omdat zij niet weten waar dat kan, vrouwen geven 
iets vaker aan dat zij zich niet hebben laten testen omdat zij zich in een 
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langdurige, monogame relatie bevinden. Overige redenen die genoemd worden 
om geen test te doen zijn onder meer ‘dokter deed moeilijk’ (vrouw), ‘ex-partner 
heeft zich laten onderzoeken’ (man) of ‘ik wil het gewoon niet, steek liever mijn 
kop in het zand’ (man).  
 
Tabel 8.3 Redenen om niet op hiv/soa te laten testen, naar sekse (%)* 
  Mannen Vrouwen 
Nooit over nagedacht 31,6  28,8  
Weet niet waar je je kan laten testen 2,6 ▲ 1,0  

Te duur 0,6  0,5  

Eng om bloed te prikken 1,2  0,6  

Niet nodig, geen of weinig risico gelopen 65,3  61,9  

Bang voor een positieve uitslag 0,9  0,8  

Langdurige (monogame) relatie 3,3 ▼ 5,4  

Anders 2,9 ▼ 5,6  

n 1334  1125  
▲

 = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (p≤0.01) 
▼

 = significant lager percentage dan bij de andere sekse (p≤0.01) 
* Het betreft hier de subgroep respondenten die zich nooit op hiv en soa heeft laten testen (degenen  
 die dit als deel van een lichamelijk onderzoek of standaard procedure lieten doen zijn hier buiten  
 beschouwing gelaten). 
 
Testgedrag in  historisch en internationaal  perspectief  
Jeannin, Cohen & Bajos (1998) hebben verschillende Europese landen 
vergeleken op het percentage inwoners dat zich eind jaren tachtig of begin jaren 
negentig had laten testen. Nederland bleek ver achter te lopen. In Nederland had 
toen 9% zich laten testen, tegenover 16% in Noorwegen, 18% in België, 20% in 
de voormalige DDR, 26% in Zwitserland, 29% in Frankrijk en 30% in de 
voormalige BRD. In vergelijking met de Nederlandse situatie eind jaren tachtig, 
is het aantal respondenten dat zich anno 2006 heeft laten testen, met 34% onder 
mannen en 37% onder vrouwen, flink toegenomen. Hoe scoort Nederland in 
vergelijking met andere landen als er naar recente gegevens gekeken wordt? 
 
In 2002 gaf 47% van de Amerikaanse mannen en 55% van de Amerikaanse 
vrouwen aan dat zij zich ooit op hiv hebben laten testen (Mosher, Chandra & 
Jones, 2005). Deze percentages zijn hoger dan die voor de Nederlandse 
bevolking. Ook in het afgelopen jaar hebben Amerikaanse respondenten zich 
vaker laten testen: 15% van de mannen liet zich testen en 17% van de vrouwen. 
Hierbij werd het testen in verband met bloeddonatie niet meegenomen. In 
Nederland heeft tien procent van de mannen en elf procent van de vrouwen zich 
in het afgelopen jaar laten testen, maar dit is zelfs inclusief de respondenten die 
getest werden omdat zij bloed doneerden. In de Verenigde Staten laat men zich 
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dus aanzienlijk meer testen dan in Nederland. De percentages uit andere 
Europese landen komen soms meer overeen met die van Nederland. Zo hebben 
in het Verenigd Koninkrijk van 2002 32% van de mannen en 32% van de 
vrouwen zich ooit laten testen op hiv (McGarrigle et al., 2005). Voor andere 
landen zijn eind jaren negentig de volgende percentages gevonden voor het 
aantal mensen dat zich uit eigen beweging op hiv heeft laten testen (Renzin, 
Zantedeschi en Signorelli, 2004): 10% van de mannen en 10% van de vrouwen 
in Griekenland, in Italië respectievelijk 17% en 14%, in Zwitserland 36% en 
47%, en in Noorwegen 17% en 18%. Zoals gezegd, gaf ongeveer 60% van de 
Nederlandse respondenten die zich hebben laten testen aan dat de test deel 
uitmaakte van een uitgebreid lichamelijk onderzoek of standaardprocedure. 
Hoewel het regelmatig op hiv gecontroleerd willen worden ook een rol kan 
spelen bij de keuze om bloed te doneren, en er dus deels overlap is tussen de 
groep die zich wel of niet specifiek heeft laten testen, zijn de percentages beter 
te vergelijken als we de 60% uit het Nederlandse percentage verwijderen. In dit 
geval heeft in Nederland ongeveer 14% van de mannen en 15% van de vrouwen 
zich ooit bewust op hiv laten testen. Deze percentages zijn dus hoger dan in 
Griekenland, ongeveer gelijk aan die van Italië en Noorwegen en een stuk lager 
dan die in Zwitserland. In Europa lijken de Grieken zich dus relatief weinig en 
de Zwitsers (zij het nog steeds minder dan de Amerikanen) zich opvallend veel 
op hiv te laten testen. Let wel, in deze landen kan de situatie inmiddels, sinds 
eind jaren negentig ook veranderd zijn.  
 
8.2 Hiv-posit ieven 

Een half procent van de respondenten geeft aan dat er bij hen hiv is 
geconstateerd (zeven mannen en één vrouw). Dit is een iets hoger percentage 
dan de door het RIVM geschatte hiv-prevalentie van 0,3% onder volwassenen in 
Nederland (Op de Coul, Gommer & Wilk, 2005). Gevraagd naar de invloed van 
de hiv-besmetting, geven twee mensen aan dat ze emotioneel gezien geen last 
hebben van het feit dat ze hiv hebben en dat hun hiv-status geen negatieve 
invloed heeft op hun seksuele activiteiten. Zij hebben ook geen behoefte aan 
zorg of hulp (zowel niet in het afgelopen jaar als ooit). Eén van hen heeft 
overigens wel een enkele keer zorg of hulp gehad. Voor de overige zes geldt dat 
zij er wel emotionele last van ondervinden, en dat hun hiv-status een negatieve 
invloed heeft op hun seksuele activiteiten. Zij hebben ook allen behoefte aan 
zorg (zowel in het afgelopen jaar als ooit). Vijf respondenten hadden behoefte 
aan emotionele hulp of steun, vijf hadden behoefte aan medische hulp, twee hiv-
positieve respondenten wilden graag informatie en één respondent had behoefte 
aan juridische hulp. Alle hiv-positieven die behoefte hadden aan hulp, hebben 
wel eens contact gehad met een professionele hulpverlener. Of zij ook de hulp 
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hebben gehad waar zij behoefte aan hadden (bijvoorbeeld of degenen die 
behoefte hadden aan emotionele steun deze ook hebben gehad, en niet alleen 
medische hulp) kan niet worden nagegaan.  
 
8.3 Condoomgebruik 

De steekproef  
De nu volgende resultaten hebben alleen betrekking op de respondenten die 
twee keer aan het onderzoek hebben meegedaan (zie hoofdstuk 1). Deze groep 
bestaat uit 2441 respondenten (50,6% mannen, 49,4% vrouwen). Meer dan 
driekwart (78,6%) heeft een vaste partner. De duur van deze relaties is als volgt 
verdeeld. Meer dan de helft heeft al langer dan tien jaar een relatie (56,2%), 
15,5% tussen de vijf en tien jaar, 17,0% tussen de twee en de vijf jaar, 5,0% 
tussen de één en de twee jaar en 6,3% heeft korter dan één jaar een relatie.  
 
Condoomgebruik met vaste partners 
Een overgrote meerderheid (ruim viervijfde) van de mannen met een vaste 
partner heeft in het afgelopen half jaar geen condooms gebruikt met die partner 
bij vaginale seks en 87% heeft dat nooit bij anale seks gedaan (zie tabel 8.4). Bij 
beide vormen van seks gebruikte ongeveer 6% wel altijd condooms. 
Verschillende sociaaldemografische achtergrondvariabelen zijn gerelateerd aan 
het condoomgebruik bij mannen. Samengevat kan worden gezegd dat het 
condoomgebruik hoger is bij 19- tot 34-jarigen dan bij oudere respondenten en 
dat degenen uit de grote steden vaker condooms gebruiken dan degenen die in 
de weinig tot niet stedelijke gebieden wonen.  
 
Ook vrouwen rapporteren, niet verrassend, weinig condoomgebruik met vaste 
partners, zelfs nog iets minder dan mannen: 85% heeft in het afgelopen half jaar 
nooit condooms gebruikt bij vaginale seks en 95% nooit bij anale seks (zie tabel 
8.5). Ongeveer één op de twintig vrouwen gebruikte wel altijd een condoom bij 
vaginale seks met haar vaste partner, en 2% deed dit consistent bij anale seks. 
Leeftijd en opleiding zijn gerelateerd aan het condoomgebruik bij vaginale seks. 
Vrouwen van jongere leeftijd en hoger opgeleide vrouwen gebruiken vaker 
condooms.   
 
Condoomgebruik met losse partners 
Ruim de helft van de mannen die vaginale seks hebben gehad met één of 
meerdere losse partner(s) in het afgelopen half jaar heeft met deze partner(s) 
altijd een condoom gebruikt (zie tabel 8.6). Een vijfde heeft dit af en toe gedaan; 
ruim een kwart nooit. Voor anale seks wijzen de percentages sterk in dezelfde 
richting, weliswaar met nog een iets hoger percentage (bijna een derde) ‘nooit’-
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gebruikers. Het condoomgebruik van mannen bij losse partners is niet 
gerelateerd aan leeftijd, opleiding of stedelijkheid. 
 
Tabel 8.4 Condoomgebruik met een vaste partner in de afgelopen zes maanden bij  
  mannen (%)* 

 Bij vaginale seks (n=910) Bij anale seks (n=448) 
 nooit soms altijd nooit soms altijd 

Leeftijd         

19 - 34 jaar 65,9▼ 23,8▲ 10,3 ▲ 77,7▼ 14,3 ▲ 8,0  
35 - 54 jaar 85,0 ∆ 8,6 ▼ 6,4  87,0  6,3  6,8  
55 - 69 jaar 95,9▲ 2,3 ▼ 1,8 ▼ 97,3▲ 1,6 ▼ 3,1  
Opleiding         
laag 84,1  11,0  4,9  88,8  7,7  3,5  
midden 82,3  12,3  5,5  86,3  7,1  6,6  
hoog 80,7  10,2  9,1 ∆ 86,9  5,6  7,5  
Stedelijkheid         
weinig tot niet 88,6▲ 7,9  3,5 ▼ 93,0▲ 5,7  1,3 ▼ 
matig tot sterk 82,0  10,7  7,3  86,3  5,4  8,3  
zeer sterk  70,5▼ 18,8 ▲ 10,7 ∆ 80,0  10,7  9,3  
Totaal 82,3▼ 11,3 ▲ 6,4 ▲ 87,0▼ 6,9 ▲ 6,0 ▲ 
▲ ∆

 = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼ 

 = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
▼▲

 in de ‘totaal’ rij = significant hoger/lager percentage dan de andere sekse (p≤0.05) 
* wegens te kleine aantallen is het condoomgebruik niet naar etniciteit en religie uitgesplitst  
 
Vrouwen rapporteren minder vaak dan mannen consistent condoomgebruik bij 
losse partners. Meer dan de helft van de vrouwen heeft met hen het afgelopen 
half jaar nooit condooms gebruikt bij vaginale seks (zie tabel 8.7). Een derde 
gebruikte juist altijd een condoom. De percentages voor anale seks zijn niet in 
de tabel terug te vinden, omdat slechts 44 vrouwen anale seks hebben gehad met 
een losse partner in het afgelopen half jaar. Driekwart van deze vrouwen 
gebruikte hierbij nooit een condoom, 14% deed dit juist altijd. Deze percentages 
dienen wel met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Enkele sociaal-
demografische kenmerken zijn gerelateerd aan condoomgebruik bij vaginale 
seks. Jonge vrouwen gebruiken vaker condooms dan vrouwen uit de oudste 
leeftijdsgroep en vrouwen uit hoogstedelijke gebieden gebruiken vaker 
condooms dan vrouwen uit de minder stedelijke gebieden. 
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Tabel 8.5 Condoomgebruik met een vaste partner in de afgelopen zes maanden bij  
  vrouwen (%)* 

 Bij vaginale seks (n=947) Bij anale seks (n=441) 
 nooit soms altijd nooit soms altijd 

Leeftijd         

19 - 34 jaar 73,3▼ 17,6▲ 9,1 ▲ 89,8▼ 5,5 ∆ 4,7 ▲ 
35 - 54 jaar 89,2▲ 6,4 ▼ 4,4  96,8  2,3  0,9  
55 - 69 jaar 97,5▲ 2,5 ▼ 0,0 ▼ 99,0 ∆ 1,0  0,0  
Opleiding         
laag 91,5▲ 5,6 ▼ 2,8 96,5  2,9  0,6  
midden 84,2  10,4  5,4  96,3  2,6  1,1  
hoog 78,0▼ 13,9 ▲ 8,1 ∆ 90,1  3,7  6,2 ▲ 
Stedelijkheid         
weinig tot niet 87,2  8,6  4,2  92,9  4,3  2,9  
matig tot sterk 84,8  10,0  5,1  95,3  3,6  1,0  
zeer sterk  80,9  11,2  7,9  96,0  1,7  2,3  
Totaal 85,2▲ 9,6 ▼ 5,2 ▼ 95,2▲ 3,0 ▼ 1,8 ▼ 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
▼▲ in de ‘totaal’ rij = significant hoger/lager percentage dan de andere sekse (p≤0.05) 
* wegens te kleine aantallen is het condoomgebruik niet naar etniciteit en religie uitgesplitst  
 
Condoomgebruik bi j  de laatste keer en hoeveelheid partners  
Ook bij de laatste keer vaginale of anale seks hebben mannen ook vaker een 
condoom gebruikt dan vrouwen (21% versus 16%). Verder hangt het 
condoomgebruik bij de laatste keer seks samen met leeftijd (19-34 jarigen doen 
het vaker beschermd) en stedelijkheid (degenen uit de zeer sterk stedelijke 
gebieden deden het vaker beschermd dan degenen uit de weinig stedelijke 
gebieden). Wanneer het onderscheid tussen losse en vaste partners wordt 
losgelaten, en gekeken wordt naar het aantal personen waarmee respondenten 
seks hebben gehad zonder condoom in het afgelopen half jaar, dan heeft ruim 
eenderde van de respondenten (34,6%) nooit seks gehad zonder een condoom te 
gebruiken. Een ruime meerderheid (58,5%) heeft seks gehad zonder condoom in 
de afgelopen zes maanden maar slechts met één partner. Tot slot heeft 6,9% in 
het afgelopen half jaar seks gehad zonder condoom met meer dan één partner. 
Mannen en vrouwen verschillen op dit punt niet van elkaar. Ook stedelijkheid 
heeft geen invloed op de hoeveelheid partners waarmee men onveilige seks 
heeft gehad. Wel maken leeftijd en opleiding uit7: 19- tot 34-jarigen hebben 
relatief vaak met één of meer partners onbeschermde seks gehad en 

                                                        
7 Bij, respectievelijk, een toevalscriterium van 0,1% en 5%.   
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respondenten met een lager opleidingsniveau hebben vaker geen onbeschermde 
seks gehad; degenen uit de middelste categorie juist weer wel.  
 
Tabel 8.6 Condoomgebruik in de afgelopen zes maanden bij mannen met (een) losse  
   partner(s) (%)* 

 Bij vaginale seks (n=176) Bij anale seks (n=104) 
 nooit soms altijd nooit soms altijd 

Leeftijd         

19 - 34 jaar 22,9  31,4  45,7  35,3  29,4  35,3  
35 - 54 jaar 26,4  12,5  61,1  25,5  13,7  60,8  
55 - 69 jaar 35,3  17,6  47,1  42,2  15,8  42,1  
Opleiding         
laag 21,6  25,5  52,9  19,4  25,8  54,8  
midden 29,6  25,4  45,1  36,6  19,5  43,9  
hoog 27,8  13,0  59,3  33,3  15,2  51,5  
Stedelijkheid         
weinig tot niet 39,4  21,2  39,4  25,0  15,0  60,0  
matig tot sterk 23,9  21,7  54,3  36,5  13,5  50,0  
zeer sterk  23,9  21,7  54,3  26,7  30,0  43,3  
Totaal 26,7▼ 21,0▲ 52,3 ▲ 31,7  19,2  49,0  
▼▲

 in de ‘totaal’ rij = significant hoger/lager percentage dan de andere sekse (p≤0.05) 
* wegens te kleine aantallen is het condoomgebruik niet naar etniciteit en religie uitgesplitst  
 
Waarom gebruiken mannen en vrouwen al  dan niet  condooms?  
Aan degenen die ervaring hebben met condoomgebruik in het afgelopen half 
jaar is gevraagd naar hun redenen hiervoor, en aan degenen die niet consistent 
condooms gebruikten is gevraagd waarom zij dit niet deden. De bevindingen 
worden weergegeven in tabel 8.8. 
 
De belangrijkste redenen voor het gebruiken van condooms zijn zowel bij 
mannen als vrouwen het voorkómen van een soa-besmetting, het voorkómen 
van een zwangerschap en het voorkómen van een hiv-besmetting. Deze 
percentages ontlopen elkaar niet veel (54-59%). Sekse heeft alleen invloed op de 
reden ‘omdat mijn partner dat wil’: mannen geven deze reden vaker dan 
vrouwen. Overige redenen om condooms te gebruiken zijn onder meer ‘het 
klaarkomen uit te stellen’ (man), ‘moest na mijn miskraam’ (vrouw) of ‘dat het 
niet uren later nog eruit komt (op de zaak bijvoorbeeld)’ (vrouw).  
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Tabel 8.7 Condoomgebruik in de afgelopen zes maanden bij vrouwen met (een) losse  
   partner(s) (%)* 
 Bij vaginale seks (n=120) 
 nooit soms altijd 
Leeftijd     

19 - 34 jaar 33,3▼ 25,0  41,7  

35 - 54 jaar 44,2  17,3  38,5  

55 - 69 jaar 83,9▲ 3,2  12,9 ▼ 

Opleiding     
laag 58,1  16,1▼ 25,8  
midden 54,8  14,5  30,6  
hoog 37,0  14,8▲ 48,1  
Stedelijkheid     
weinig tot niet 62,2  13,5  24,3  
matig tot sterk 54,5  10,9  34,5  
zeer sterk  28,0▼ 32,0 ∆ 40,0  
Totaal 51,3▲ 16,0▼ 32,8 ▼ 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
▼▲ in de ‘totaal’ rij = significant hoger/lager percentage dan de andere sekse (p≤0.05) 
* wegens te kleine aantallen is het condoomgebruik niet naar etniciteit en religie uitgesplitst  
 
Als de antwoordcategorieën ‘voorkómen van een soa’, ‘voorkómen van hiv’ en 
‘voorkómen van zwangerschap’ gecombineerd worden (respondenten konden 
meer dan één antwoord geven), dan blijkt voor 29,7% van de mannen en 32,8% 
van de vrouwen het voorkómen van een soa- en/of hiv-besmetting wel een rol te 
spelen, terwijl het voorkómen van een zwangerschap geen rol speelt. Bij 23,1% 
van de mannen en 27,0% van de vrouwen speelt het voorkómen van een soa- of 
hiv-besmetting geen rol. Zij gebruiken condooms alleen als anticonceptiemiddel.  
 
De meest genoemde reden voor het niet of niet consistent gebruiken van 
condooms is dat men een lange relatie heeft en elkaar vertrouwt. Iets meer 
mannen dan vrouwen geven deze reden op. Andere veel genoemde redenen zijn 
dat er al een ander voorbehoedmiddel wordt gebruikt (vaker door vrouwen 
genoemd), dat beide partners zich hebben laten testen en dat het met condoom 
minder fijn en lekker is (vaker door mannen genoemd). Tot slot geven mannen 
iets vaker aan dat ze condooms duur vinden en ze daarom niet gebruiken, terwijl 
vrouwen vaker overige redenen aangeven om geen condooms te gebruiken. 
Hieronder vallen antwoorden als ‘lastig’ of ‘irritatie van condooms’.  
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Tabel 8.8 Redenen voor het condoomgebruik naar sekse (%) 
  Mannen Vrouwen 
Redenen om wél condooms te gebruiken    
Voorkómen zwangerschap 58,5  53,6  

Voorkómen soa-besmetting 59,3  56,6  

Voorkómen hiv-besmetting 57,3  54,0  

Mijn partner wil dat 14,3 ▲ 2,3  

Het is schoner/hygiënischer 26,6  30,1  

Overig 3,4  5,3  

n 357  265  

Redenen om géén condoom te gebruiken    

Lange relatie en vertrouwde partner 81,0 ▲ 74,5  

Beiden getest en geen soa/hiv 10,5  12,3  

Partner wil geen condooms gebruiken 2,1  1,5  

Ik wil graag een kind 3,5  4,6  

Beiden elkaars eerste partner 7,4  8,1  

Niet over gehad, geen bewuste keuze 3,6  3,7  

Ander wil geen condoom gebruiken 1,2  0,4  

Vertrouwde erop dat ander geen soa had 7,3  8,0  

Met condoom is minder fijn/lekker 14,6 ▲ 9,2  

Condooms zijn duur 2,5 ▲ 0,8  

Niet altijd condoom bij de hand 2,8  2,4  

Ik was onder invloed van drugs/drank 1,0  0,6  

Geen tijd voor, het was te spannend 2,8  2,2  

Gebruiken al ander voorbehoedsmiddel 18,1 ▼ 23,0  

Overig 3,9  6,1  

n 1036  1009  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere sekse (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere sekse (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
 
Sekseverschil len in  condoomgebruik  
Zowel bij seks met losse partner(s) als bij seks met een vaste partner zeggen 
mannen vaker condooms te gebruiken dan vrouwen. Deze sekseverschillen zijn 
een ‘statistisch raadsel’ (Vanwesenbeeck, 2004), gezien de ongeveer gelijke 
percentages mannen en vrouwen in de Nederlandse bevolking. Het lijkt niet 
aannemelijk dat deze verschillen volledig verklaard kunnen worden door de aan- 
of afwezigheid van specifieke groepen respondenten in de steekproef 
(bijvoorbeeld een eventuele onderrepresentatie van prostituees in de steekproef 
waardoor het condoomgebruik van mannen met losse contacten hoger ligt dan 
dat van vrouwen), alhoewel het condoomgebruik door homoseksuele mannen 
uiteraard sterk verschilt van dat van lesbische vrouwen. Daarnaast zullen echter 



S O A  E N  H I V ,  T E S T G E D R A G  E N  C O N D O O M G E B R U I K  

115 

bewuste of onbewuste fouten in de rapportage een rol spelen. Een verklaring 
voor het sekseverschil in gerapporteerd condoomgebruik kan zijn dat mannen 
een negatievere kijk op condooms hebben (zij geven vaker aan dat zij het 
minder prettig en fijn vinden) waardoor de ‘negatieve keren’ (de seksuele 
ervaringen waarbij ze wél een condoom gebruikten) er eerder uitspringen, en 
dus onthouden en gerapporteerd worden. Vrouwen schatten de risico’s van 
onveilige seks hoger in (zie bijvoorbeeld Kuyper, Bakker & Zimbile, 2006) 
waardoor zij de keren dat zij geen condoom gebruikten als negatiever zien, beter 
onthouden en aangeven. Ook kan differentiële invloed op het proces dat al of 
niet tot condoomgebruik leidt een rol spelen in de perceptie. De uitkomst waarin 
men doet wat men eigenlijk zelf niet wilde en/of wat vooral op aandringen van 
de partner plaatsvond, zal men eerder onthouden. Traditioneel zullen vrouwen 
eerder condoomgebruik wensen en daar bij de partner op aandringen, en mannen 
vice versa, zodat vrouwen eerder het achterwege laten van condooms en mannen 
eerder het gebruik van condooms rapporteren.  
 
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat mannen en vrouwen de categorieën 
‘altijd’, ‘bijna altijd’, ‘soms wel’, soms niet’, et cetera, anders interpreteren. Uit 
Amerikaans onderzoek blijkt dat er nogal wat interpersoonlijke variatie is bij de 
interpretatie van deze termen (Cecil, Pinkerton, Bogart, Pavlovic & Kimball, 
2005). 
 
8.4 Risicogroepen 

Zodra iemand vaginale of anale seks zonder condooms heeft, loopt hij of zij 
mogelijk risico op een soa- of hiv-besmetting. Maar niet alle onbeschermde 
seksuele contacten hebben hetzelfde besmettingsrisico. Een lager risico geldt 
met name voor mensen met een langdurige relatie. Maar ook daarbinnen zijn 
risico’s verbonden aan onveilige seks, en dat is onder andere afhankelijk van 
wat de vaste partner doet. In navolging van Van Zessen en Sandfort in 
‘Seksualiteit in Nederland’ (1991) worden hier twee groepen onderscheiden die 
een relatief groot risico lopen op een soa- of hiv-besmetting. In de huidige 
bevolkingsstudie wordt het onderscheid gemaakt op basis van het seksuele 
gedrag in de afgelopen zes maanden (dit in tegenstelling tot ‘Seksualiteit in 
Nederland’, waar het gedrag in het afgelopen jaar bekeken is). De eerste groep 
bestaat uit respondenten die onbeschermde vaginale of anale seks hebben gehad 
met een losse partner of met (een) andere partner(s) naast hun vaste partner. De 
tweede groep bestaat uit mannen en vrouwen die zelf geen seks hebben gehad 
met (een) andere partner(s) dan hun vaste partner, maar waarbij de partner dat 
wel heeft gedaan. Voorwaarde is wel dat zij bij vaginale en anale seks met hun 
vaste partner niet consequent condooms gebruiken. De niet geringe groep die 
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aangeeft dat ze niet weten of hun partner met anderen seks heeft gehad, is hierbij 
niet meegenomen. Aannemelijk is dat een deel van deze partners wel seks met 
derden heeft. De grootte van deze risicogroep is dus eerder een onder- dan een 
overschatting. De gegevens staan in tabel 8.9. 
 
Van de Nederlandse bevolking heeft 7,0% (N=170) onbeschermde seks gehad 
met een losse partner in het afgelopen half jaar. Voor nog eens 1,6% (N=39) 
geldt dat zij zelf geen onbeschermde seks hebben gehad met anderen dan de 
vaste partner, maar dat de partner dat wel heeft gehad en zij zelf niet consequent 
condooms hebben gebruikt bij vaginale en anale seks met hun vaste partner. Zij 
lopen dus door het gedrag van hun partner een verhoogd risico op een 
besmetting met een soa of hiv.  
 
In totaal heeft 8,6% van de Nederlandse bevolking in het afgelopen half jaar een 
verhoogd risico op besmetting met een soa of hiv gelopen. Sekse speelt hierbij 
een belangrijke rol: mannen vallen vaker in deze verhoogd-risicogroep dan 
vrouwen. Vrouwen rapporteren weliswaar zowel met hun vaste partner als met 
hun losse partner(s) minder condoomgebruik dan mannen, maar mannen 
rapporteren meer seks met losse contacten dan vrouwen. Kortom, mannen 
hebben vaker seks met (een) losse partner(s) wat hun risico vergroot, maar 
vrouwen gebruiken, als zij wel seks hebben met (een) losse partner(s), hier 
minder vaak condooms bij. Het percentage 8,6% voor verhoogd soa-risico in het 
afgelopen half jaar is moeilijk te vergelijken met de gegevens van 15 jaar 
geleden aangezien daar een langere periode van 1 jaar werd bevraagd: destijds 
viel 12% in deze groep. Mede gezien de langere periode lijkt hier niet van een 
grote verschuiving sprake. In totaal heeft van de groep mensen die het afgelopen 
half jaar een verhoogd risico hebben gelopen op een soa-besmetting 11,5% zich 
in het afgelopen half jaar op hiv laten testen en 9,1% op soa. Van de groep die 
zelf onbeschermde seks heeft gehad met losse partners, heeft 9,9% (N=17) zich 
het afgelopen half jaar op hiv laten testen en 8,3% (N=14) op soa. In de groep 
waarvan het risico veroorzaakt wordt door het gedrag van de partner (en het 
eigen inconsequente condoomgebruik met deze) zijn de percentages 
respectievelijk 17,3% (N=7) en 12,5% (N=5). Hieruit valt te concluderen dat 
vooral het onveilige gedrag van de partner, en niet zozeer het eigen onveilige 
gedrag, het testgedrag lijkt te bevorderen. De aantallen waar het hier om gaat 
zijn echter te klein om aan deze resultaten bindende conclusies te verbinden.  
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Tabel 8.9 Samenstelling van de risicogroep voor soa- en/of hiv-besmetting (N=210) (%) 
 Verhoogd risico op besmetting 

Geslacht  

man 57,4∆ 

vrouw 42,6  

Leeftijd  

19 - 34 jaar 36,8 

35 - 54 jaar 37,8 

55 - 69 jaar 25,4 

Opleiding  

laag 30,5 

midden 45,7 

hoog 23,8 

Stedelijkheid   
weinig tot niet 29,3 

matig tot sterk 48,8 

zeer sterk  29,3 

 ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (p≤0.05) 
 = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (p≤0.05) 

 
8.5  Voorspellers van condoomgebruik 

Zoals in de inleiding reeds gezegd, worden sociaal-cognitieve variabelen als 
attitude, zelfeffectiviteit en intenties als determinanten van vrij veilig gedrag in 
deze studie buiten beschouwing gelaten. Wij relateren condoomgebruik bij vaste 
en losse partners wel aan enkele seksualiteits- en relatiekenmerken. In de 
analyses worden variabelen betrokken die informatie geven over de context 
waarin het condoomgebruik plaatsvond (bijvoorbeeld de duur van de relatie, de 
eventuele relatieproblematiek en de interactiecompetentie) aangezien uit 
verschillende onderzoeken is gebleken dat niet alleen sociaalcognitieve aspecten 
het gebruik beïnvloeden, maar ook de vaardigheden en de context van belang 
zijn (zie bijvoorbeeld Sheeran et al., 1999; Gebhardt, Kuyper & Greunsven, 
2003).  
 
Vaste partners 
Om het condoomgebruik met vaste partners te verklaren is een regressiemodel 
opgesteld met daarin de volgende variabelen: geslacht, duur van de relatie, 
hoeveelheid personen waarmee men seks heeft gehad gedurende de afgelopen 
zes maanden, het wel of niet hebben gehad van losse contacten naast de vaste 
partner gedurende de afgelopen zes maanden, ooit getest zijn op soa/hiv, 
seksuele zelfachting, seksuele interactiecompetentie en relatieproblematiek. De 
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analyses leveren een significant model op, met een verklaarde variantie van 
9,8%. De significante voorspellers8 uit het model zijn geslacht, duur van de 
relatie, seksuele zelfachting en problematiek met betrekking tot de huidige 
relatie. De duur van de relatie is de belangrijkste voorspeller van het 
condoomgebruik: hoe langer de relatie duurt, hoe minder vaak er condooms 
gebruikt worden. Sekse is ook een unieke voorspeller van het condoomgebruik: 
mannen rapporteren iets vaker condoomgebruik bij vaginale seks met hun vaste 
partner dan vrouwen. Tenslotte zijn er twee maten met betrekking tot de 
seksualiteitsbeleving en de relatie die invloed hebben op het condoomgebruik: 
zelfachting en relatieproblematiek. Respondenten die een positievere seksuele 
zelfachting hebben, dat wil zeggen die zichzelf als aantrekkelijk beschouwen en 
tevreden zijn over hun lichaam, gebruiken vaker condooms met een vaste 
partner. Ook gebruiken degenen met minder relatieproblemen (onderling begrip, 
goed voelen bij partner, gelukkig zijn, geen ruzie/conflicten of misverstanden) 
vaker condooms. Een mogelijke verklaring is dat degenen die zichzelf als 
aantrekkelijk en als goede partner beschouwen, genoeg zelfvertrouwen hebben 
om bij hun partner condoomgebruik aan te kaarten en hierin te volharden. En de 
respondenten waarvan de relatie goed is, zullen wellicht meer mogelijkheden 
zien om condoomgebruik op prettige wijze met elkaar te bespreken.  
 
Losse partners 
Condoomgebruik met losse partners wordt in een regressiemodel gerelateerd aan 
de volgende variabelen: geslacht, hoeveelheid sekspartners in de afgelopen zes 
maanden, ooit getest zijn op hiv/soa, seksuele zelfachting en seksuele 
interactiecompetentie. Het model is significant en heeft een verklaarde variantie 
van 11,7%. De volgende predictoren hebben een significante unieke bijdrage9: 
geslacht, hoeveelheid partners en het al dan niet zijn getest op soa en hiv. 
Geslacht is de belangrijkste predictor uit het model. Vrouwen rapporteren, net 
als bij de vaste partners, minder vaak condoomgebruik dan mannen. Naarmate 
men met meer verschillende losse partners seks heeft gehad in de afgelopen zes 
maanden, gebruikt men ook vaker condooms. Hetzelfde geldt voor respondenten 
die (ooit) getest zijn op hiv en/of andere soa. Het lijkt er dus op dat degenen die 
het hoogste risico lopen (onveilige seks met meerdere partners) zich hier wel 
bewust van zijn, en zichzelf en hun partner(s) tegelijkertijd (terecht) relatief 
vaak tegen soa beschermen. Zij gebruiken vaker een condoom, en hebben zich 
ook vaker (ooit) laten testen op soa en/of hiv. In het model voor de losse 

                                                        
8 Bij, respectievelijk, ß=-.06, p<.05; ß=-.10, p<.001; ß=-.07, p<.05; en ß=.05, p<.05 
9 Bij, respectievelijk, ß=-.18, p<.01; ß=.13, p<.05 en  ß=.15, p<.05  
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partners leveren seksualiteitskenmerken als zelfachting geen unieke bijdrage aan 
de voorspelling van het condoomgebruik.  
 
8.6 Zorgen, zorgbehoefte en zorgcontact  

Zorgen over soa 
De respondenten is gevraagd of zij zich de afgelopen zes maanden wel eens 
zorgen hebben gemaakt over hun risico op een besmetting met hiv of soa. Een 
overgrote meerderheid (91,3% van de mannen en 93,6% van de vrouwen) heeft 
zich daar nooit zorgen over gemaakt en slechts een heel klein percentage (voor 
beide seksen 0,3%) maakt zich vaak of altijd zorgen. De overgrote meerderheid 
heeft geen seks vermeden uit angst voor een soa- of hiv-besmetting in het 
afgelopen half jaar (95,0% mannen, 97,7% vrouwen). Eén op de twintig mannen 
heeft dat in het afgelopen half jaar echter wel eens gedaan, één op honderd 
(0,9%) zelfs vaak of altijd. Bij de vrouwelijke respondenten zijn deze 
percentages half zo hoog (respectievelijk 2,3% en 0,5%). 
 
Zorgbehoefte en zorggebruik 
In totaal heeft 3,7% van de mannen en 4,8% van de vrouwen ooit behoefte 
gehad aan professionele steun, hulp of advies in verband met veilig vrijen en de 
risico’s op soa en hiv. Gedurende het afgelopen jaar had 1,5% van de mannen en 
1,3% van de vrouwen hier behoefte aan. Van de mannen die hier het afgelopen 
jaar behoefte aan hadden (N=31), had 67% behoefte aan medische hulp, 18% 
behoefte aan emotionele steun of hulp, 14% behoefte aan juridische hulp en 
13% behoefte aan informatie. Bij de vrouwen zijn deze percentages 
respectievelijk 65%, 16%, 0% en 40% (N=27). In totaal heeft 4,4% van de 
mannen en 5,6% van de vrouwen ooit contact gehad met een professionele 
hulpverlener in verband met soa en veilig vrijen. In het afgelopen jaar was dit 
1,2% van de mannen en 1,1% van de vrouwen. In de groep die het afgelopen 
jaar behoefte had aan hulp, heeft 48,6% van de mannen (15 van de 31) en 42,0% 
van de vrouwen (11 van de 27) ook daadwerkelijk professionele hulp of zorg 
gekregen. Combineren we de cijfers omtrent zorgcontact met het percentage 
mannen en vrouwen dat actief de gezondheidszorg heeft benaderd in verband 
met een soa- of hiv-test, dan komen de percentages voor soa/hiv gerelateerd 
zorgcontact op 10,9% voor de mannen en 11,7% voor de vrouwen.  
 
Voor degenen die in het afgelopen half jaar een verhoogd risico hebben gelopen 
op een soa- en/of hiv-besmetting (zie paragraaf 8.4), is gekeken of zij in het 
afgelopen half jaar behoefte hebben gehad aan hulp of zorg en deze ook gehad 
hebben. Met een percentage van 3,7% lijkt de zorgbehoefte onder degenen met 
onbeschermde seks met losse partners iets hoger dan onder de gehele steekproef 
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(daarvan had 1,1% behoefte aan zorg in het afgelopen half jaar) en dat geldt met 
2,2%, in mindere mate, ook enigszins voor zorgcontact (van de gehele groep 
heeft 0,6% het afgelopen half jaar contact gehad). De andere risicogroep wiens 
partner seks heeft met derden heeft het afgelopen half jaar noch behoefte aan 
zorg gehad noch steun, advies of zorg gekregen. De aantallen waar het hier 
steeds om gaat zijn echter te klein om aan deze observaties ferme conclusies te 
verbinden.  
 
8.7 Conclusie  

In het afgelopen half jaar heeft 8,6% van de Nederlandse bevolking van 19-69 
jaar een verhoogd risico gelopen op een soa-besmetting. Geëxtrapoleerd naar de 
Nederlandse bevolking gaat het hier om een groep van tussen de 823.000 en 
1.061.000 mensen. Van deze risicogroep heeft het afgelopen half jaar één op de 
tien zich laten testen op hiv en/of soa. De overige 90% weet dus niet of zij een 
soa hebben overgehouden aan hun onveilige seksuele gedrag, en kan de 
eventueel opgelopen soa onbewust doorgeven aan toekomstige seksuele 
partner(s). Een grote behoefte aan professionele hulp of steun rondom veilig 
vrijen bestaat er in de risicogroep niet. Onder de algemene bevolking lijkt de 
behoefte aan professionele hulp omtrent veilig vrijen en soa zelfs nog lager, zij 
het dat de groep die zich actief heeft laten testen niet klein is. Veel zorgen om 
soa en hiv lijkt de Nederlandse bevolking zich niet te maken en ook zijn soa en 
hiv voor weinig respondenten een aanleiding om seks te vermijden. Als men wel 
behoefte had aan zorg of hulp, dan was dat vooral een behoefte aan medische 
hulp. De helft van de respondenten die behoefte hadden aan zorg of steun in het 
afgelopen jaar, heeft ook daadwerkelijk contact gehad met een professionele 
zorgverlener. Bij de andere helft wordt de behoefte dus niet omgezet in hulp of 
zorg.  
 
Kijkend naar het condoomgebruik op zich valt te concluderen dat bij vaginale 
seks vaker condooms worden gebruikt dan bij anale seks, dat bij losse partners 
vaker condooms worden gebruikt dan bij vaste partners en dat mannen vaker 
condooms zeggen te gebruiken dan vrouwen. Zoals eerder aangegeven is het 
niet geheel duidelijk hoe het frappante, demografisch raadselachtige sekse-
verschil verklaard moet worden. Dat bij vaginale seks vaker condooms gebruikt 
worden dan bij anale seks, kan onder andere worden verklaard uit het gegeven 
dat ongeveer een kwart van de respondenten met ervaring met condoomgebruik 
alleen condooms gebruikt om een zwangerschap te voorkomen. Ook uit 
jongerenonderzoeken (De Graaf et al., 2005; Kuyper et al., 2006) komt naar 
voren dat jongeren zich bij anale seks minder goed tegen soa’s beschermen dan 
bij vaginale seks. Het lagere condoomgebruik bij anale seks is zorgwekkend te 
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noemen uit het gezichtspunt van de soa-bestrijding, omdat via anale seks 
sommige soa gemakkelijker overdraagbaar zijn. Condoomgebruik bij anale seks 
bij heteroseksuele interacties zou dus meer aandacht kunnen krijgen bij de soa-
bestrijding.  
 
Met losse partners wordt vaker een condoom gebruikt dan met vaste partners. In 
het algemeen is seks met losse partner(s) ook risicovoller dan seks met een vaste 
partner. Maar deze vlieger gaat met name op als beide partners binnen de relatie 
monogaam zijn en daarvoor geen andere partner hebben gehad of zich beiden 
hebben laten testen, vóórdat binnen de relatie geen condooms meer worden 
gebruikt. Dit is echter in de meeste relaties niet het geval. Ongeveer 11% geeft 
als reden om niet consequent condooms te gebruiken dat ze beiden getest zijn, 
en ongeveer 8% zegt geen condooms te gebruiken omdat men elkaars eerste 
partner is. Als bij deze percentages de ongeveer 5% die wel consequent een 
condoom gebruiken worden opgeteld, dan blijkt dat ongeveer een kwart van de 
respondenten met een vaste partner ‘veilig vrijt’. Anders gezegd: drie op de vier 
respondenten met een vaste partner gebruikt hier niet consistent condooms mee, 
terwijl zij wel met andere partner(s) seks hebben gehad en ze niet beiden getest 
zijn op soa en hiv. Zij lopen wellicht een lager risico op een soa-besmetting dan 
degenen met onbeschermde seks met losse contacten, maar als geheel veilig valt 
hun gedrag niet te kwalificeren. Zeker nu anno 2006 de meerderheid van de 
Nederlandse bevolking seks heeft gehad, vóórdat zij zich in een langdurige, 
monogame, vaste relatie bevinden en velen meerdere partner(s) hebben gehad 
gedurende hun leven, zou het belang van soa en/of hiv-testen, vóórdat het 
condoom achterwege gelaten wordt bij de vaste partner, sterk benadrukt moeten 
worden. De nieuwe Vrij Veilig Campagne van Soa Aids Nederland met de 
slogan ‘Verneuk je nieuwe relatie niet met een oude soa’ is hier een goed 
voorbeeld van. De achterliggende boodschap van de campagne is dat 
vertrouwen binnen een relatie onvoldoende reden is om het condoom 
achterwege te laten en alleen een soa- en hiv-test kunnen uitwijzen of beide 
partners soa-vrij zijn en verantwoord zonder condoom met elkaar kunnen vrijen. 
Ook is verdiepend onderzoek naar de determinanten van het zich al dan niet op 
soa en/of hiv laten testen zeer gewenst.  
 
Uit de analyses voor het voorspellen van condoomgebruik bij vaginale seks 
blijken naast sekse ook andere kenmerken van het risicogedrag (wel of niet laten 
testen, hoeveelheid partners, duur van de relatie) en seksualiteitsbeleving 
(seksuele zelfachting, relatieproblematiek) een rol te spelen. Hoe deze 
verbanden exact te duiden zijn, zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen. 
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Meer inzicht op dit punt is tevens gewenst om de noodzakelijke preventieve 
activiteit op dit punt beter te kunnen informeren.   
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HOOFDSTUK 9 

PROBLEMEN MET HET SEKSUEEL 
FUNCTIONEREN 

Harald Kedde en Stans de Haas 

 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de meest voorkomende problemen met 
het seksueel functioneren. Drie vragen staan centraal: 1. Wat is de prevalentie 
van problemen op het gebied van het seksueel functioneren in Nederland? 2. 
Met welke demografische, relationele en seksuele gezondheidsfactoren hangt 
functieproblematiek samen? en 3. Wat is de zorgbehoefte bij functieproblemen, 
en hoeveel mensen hebben daadwerkelijk contact gehad met een professioneel 
zorgverlener?  
 
9.1 Definitie  van ‘disfuncties’  

Een seksuele disfunctie wordt in het DSM-IV classificatiesysteem 
gekarakteriseerd door een stoornis in één van de vier fases van de seksuele 
responscyclus of door pijn bij seks. De eerste fase van de seksuele responscyclus 
wordt gekenmerkt door verlangen naar seks en fantasieën over seks. Opwinding 
kenmerkt de tweede fase. In deze fase gaat het om de genitale respons: de man 
krijgt een erectie en de vagina van de vrouw wordt vochtig. De derde fase is het 
orgasme. De vierde fase bestaat uit fysieke en emotionele ontspanning. 
(American Psychiatric Association, 1994; 2000). Problemen in de eerste fase, 
dus problemen met het seksueel verlangen, zijn seksuele aversie en een 
verminderd seksueel verlangen. Bij seksuele aversie is er sprake van afkeer van 
seks of angst voor seks. Problemen in de tweede fase - de opwindingsfase - zijn 
erectieproblemen bij mannen, lubricatieproblemen bij vrouwen en problemen 
met de subjectieve seksuele opwinding. Erectieproblemen worden gekenmerkt 
door een aanhoudend en terugkerend onvermogen om een erectie te krijgen of in 
stand te houden tot het einde van de seksuele activiteit. Bij lubricatieproblemen 
wordt de vagina niet (voldoende) vochtig of deze blijft niet vochtig tijdens 
seksuele handelingen. Bij problemen met de subjectieve seksuele opwinding is 
er sprake van geen, weinig intens, of maar kort aanhoudend gevoel van seksuele 
opwinding. Bij het krijgen van een orgasme (derde fase) kunnen meerdere 
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problemen optreden. In dit hoofdstuk worden de twee meest voorkomende 
problemen met het orgasme besproken: niet klaarkomen of later klaarkomen dan 
gewenst (orgasmeproblemen) en een orgasme dat eerder plaatsvindt dan 
gewenst (het voortijdig orgasme). Naast de problemen die in de verschillende 
fases kunnen plaatsvinden, kan er sprake zijn van seksuele pijnproblemen, zoals 
dyspareunie en vaginisme. Essentieel bij dyspareunie is genitale pijn, die 
geassocieerd is met geslachtsgemeenschap. Pijn kan optreden voor, tijdens of na 
de coïtus. Bij vaginisme is er een oncontroleerbare samentrekking van spieren 
rondom de vagina bij penetratie van de penis, een vinger een tampon of een 
ander voorwerp. Voor al deze seksuele problemen geldt dat de frequentie 
waarmee ze voorkomen en de ervaren last belangrijke criteria zijn om de vraag 
te beantwoorden of er sprake is van een seksuele disfunctie. Verder is conform 
de DSM-IV ook informatie nodig over de bestaansduur, etiologie, co-morbiditeit 
en context.  
 
In de huidige studie zijn items geselecteerd uit de verkorte versie van de 
Vragenlijst voor het signaleren van Seksuele Disfuncties (VSD, Vroege, 1994). 
Een functieprobleem wordt hier een disfunctie genoemd wanneer het minimaal 
regelmatig voorkomt én wanneer de respondent daar last van heeft. Alle vragen, 
met uitzondering van de items van de subschaal seksuele aversie, zijn in 
overeenstemming met de VSD alleen gesteld aan de respondenten die ooit seks 
hebben gehad. Dit kan een onderschatting geven van de prevalentie, aangezien 
het mogelijk is dat mensen nooit seks hebben gehad juist vanwege een probleem 
met het seksueel functioneren.  
 
9.2 Prevalentie van seksuele disfuncties  

Prevalentie van seksuele problemen en seksuele disfuncties  
In tabel 9.1 is weergegeven hoeveel mensen problemen hebben met het seksueel 
functioneren. Het probleem dat door de mannen het meest werd genoemd is het 
voortijdig orgasme; bij 21% komt dit probleem regelmatig voor, en ruim 10% 
van de mannen heeft hier ook last van. Erectieproblemen komen bij ruim 10% 
van de mannen regelmatig voor, 8% heeft hier ook last van. Bij vrouwen zijn 
orgasmeproblemen de meest voorkomende klacht (ruim 26% heeft regelmatig 
orgasmeproblemen, 10% van de vrouwen heeft hier ook last van), gevolgd door 
lubricatieproblemen (13% van de vrouwen kampt regelmatig met dit probleem, 
9% heeft hier ook last van).  
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Tabel 9.1 Het vóórkomen van problemen met het seksueel functioneren (%) 
 Mannen (n=2013) Vrouwen (n=2024) 

 

w
el

 e
en

s p
ro

bl
em

en
 

pr
ob

le
m

en
, 

re
ge

lm
at

ig
 o

f v
ak

er
 

di
sf

un
ct

ie
s*

 

w
el

 e
en

s p
ro

bl
em

en
 

pr
ob

le
m

en
, 

re
ge

lm
at

ig
 o

f v
ak

er
 

di
sf

un
ct

ie
s*

 

Seksuele aversie1 14,4 2,0 0,9▼ 32,9 5,8 4,1▲ 
Erectieproblemen 56,4 10,2 7,9 - - - 
Lubricatieproblemen - - - 56,0 12,9 9,0 
Problemen met de subjectieve opwinding 14,2 1,3 0,8▼ 35,1 6,3 3,3▲ 
Orgasmeproblemen 37,7 5,3 2,9▼ 80,0 26,6 9,7▲ 
Voortijdig orgasme 64,1 20,9 10,4▲ 20,9 2,6 0,5▼ 
Dyspareunie 10,7 0,9 0,7▼ 29,6 6,5 5,4▲ 
Probleem** 88,0 29,9 16,7 91,6 37,9 19,5 
* Probleem komt minstens regelmatig voor, met een lastscore van tenminste 3 
**Minstens 1 probleem met het seksueel functioneren 
1 nm=2073, nv=2075 
▲  = significant hoger percentage dan bij de andere sekse ( p≤0.01) 
▼ = significant lager percentage dan bij de andere sekse (p≤0.01) 
 
Volgen we de criteria voor disfuncties, dan blijkt dat 17% van de mannen en 
20% van de vrouwen last heeft van één of meerdere disfuncties (zie tabel 9.1). 
De meeste disfuncties komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen 
hebben vaker last van aversie en dyspareunie. Ook komen disfuncties in de 
subjectieve opwinding en het orgasme vaker voor bij vrouwen. Het voortijdig 
orgasme komt daarentegen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.  
 
In tabel 9.2a en 9.2b zijn de prevalentiecijfers voor seksuele disfuncties 
uitgesplitst naar demografische kenmerken. Bij de mannen worden vrijwel 
uitsluitend verschillen naar leeftijd gevonden. Erectie- en orgasmeproblemen, 
problemen met de subjectieve opwinding en seksuele disfuncties in het 
algemeen komen vaker voor bij mannen vanaf 55 jaar, in vergelijking met 
jongere mannen. Een voortijdig orgasme komt daarentegen relatief vaak voor bij 
mannen jonger dan 35 jaar.  
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Tabel 9.2a Prevalentie van disfuncties bij mannen naar demografische kenmerken (%) 
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Leeftijd           

19 - 34 jaar 627 16,1  1,4  3,5▼ 0,2 2,2  13,1 ▲ 0,8  
35 - 54 jaar 921 14,3▼ 1,0  5,9▼ 0,7  2,2  9,2  0,9  
55 - 69 jaar 465 16,7▲ 0,2  17,8▲ 1,9▲ 5,2 ▲ 9,2  0,2  
Opleiding           
laag 566 16,1  1,7  8,1  0,7  2,1  9,6  0,5  
midden 871 17,6  0,7  8,7  1,0  3,1  10,8  0,9  
hoog 577 16,1  0,5  6,2  0,5  3,1  10,7  0,3  
Etniciteit            
autochtoon/westers  1858 16,8  0,8  8,1  0,8  2,9  10,3  0,6  
Turks/Marokkaans 64 17,6  3,0  6,3  1,6  3,1  10,9  3,1  
Surinaams/Antilliaans 46 18,8  0,0  2,2  0,0  2,2  17,4  0,0  
Religie           
joods-christelijk  404 18,4  1,0  8,4  1,2  3,5  12,6  0,7  
islamitisch  42 13,6  4,5  2,4  2,4  7,1  4,8  2,4  
ander geloof  48 14,0  0,0  6,3  0,0  0,0  12,5  0,0  
geen geloof  1519 16,4  0,8  8,0  0,7  2,7  9,9  0,7  
Stedelijkheid           
weinig tot niet  470 14,8  0,8  6,6  0,4  4,0  8,8  0,6  
sterk tot matig 988 17,1  1,1  8,1  1,1  6,4  10,8  0,7  
zeer sterk 500 16,5  0,4  8,1  0,4  7,2  10,2  0,4  
Totaal 2013 16,7  0,9  7,9  0,8  2,9  10,4  0,7  
▲  = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
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Tabel 9.2b Prevalentie van disfuncties bij vrouwen naar demografische kenmerken (%) 
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Leeftijd           

19 - 34 jaar 641 25,2 ▲ 5,3 ▲ 11,1  3,3  12,8 ▲ 1,2 ▲ 7,6  
35 - 54 jaar 915 17,7  4,3  7,5  3,5  9,3  0,3  5,0  
55 - 69 jaar 468 14,7▼ 1,7▼ 9,0  3,0  6,4▼ 0,0  3,2  
Opleiding           
laag 677 20,1  4,6  11,1▲ 4,0  8,7  0,6  4,9  
midden 847 17,6  4,3  7,4▼ 2,5  9,1  0,5  4,7  
hoog 501 21,5  3,3  8,8  4,0  12,0  0,6  7,6  
Etniciteit            
autochtoon/westers  1839 19,6  4,1  8,9  3,3  10,0  0,5  5,5  
Turks/Marokkaans 52 14,8  4,9  7,7  1,9  3,8  0,0  5,7  
Surinaams/Antilliaans 66 20,6  2,9  13,6  3,0  10,6  1,5  4,5  
Religie           
joods-christelijk  375 22,7  4,2  11,1  3,6  10,9  0,3  7,1  
islamitisch  20 11,1  3,8  4,8  0,0  4,8  0,0  0,0  
ander geloof  45 14,6  2,1  6,3  0,0  8,3  0,0  8,3  
geen geloof  1400 18,9  4,1  8,6  3,4  9,5  0,5  4,9  
Stedelijkheid           
weinig tot niet 538 19,6  4,0  7,6  2,6  9,2  0,2  5,2  
sterk tot matig 1036 19,8  4,8  9,8  3,7  10,1  0,5  6,2  
zeer sterk 423 19,1  3,1  8,6  3,0  9,6  0,9  4,5  
Totaal 2024 19,5  4,1  9,0  3,3  9,7  0,5  5,4  
▲  = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
 
Bij vrouwen hangen leeftijd en opleiding samen met de prevalentie van een 
aantal disfuncties. Seksuele aversie, orgasmeproblemen, het voortijdig orgasme, 
dyspareunie en disfuncties in het algemeen worden vaker gerapporteerd door 
vrouwen onder de 35 jaar, in vergelijking met vrouwen van 55 of ouder. Door 
vrouwen met een laag opleidingsniveau worden tot slot relatief vaak 
lubricatieproblemen gerapporteerd; door de middengroep juist minder vaak.  
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Samenhang tussen de verschil lende disfuncties 
Bij een aantal disfuncties komt co-morbiditeit voor, terwijl andere disfuncties 
meer op zichzelf lijken te staan (zie tabel 9.3). Co-morbiditeit komt bij mannen 
het meest voor bij erectieproblemen: dit probleem hangt samen met alle andere 
disfuncties. Verder komen seksuele aversie, subjectieve opwindingsproblemen 
en orgasmeproblemen relatief vaak tegelijkertijd voor. Voor vrouwen geldt dat 
er geen betekenisvolle samenhang is met een voortijdig orgasme, maar de 
overige disfuncties hangen allemaal significant met elkaar samen. Over het 
algemeen lijkt co-morbiditeit bij vrouwen dus sterker voor te komen dan bij 
mannen. 
 
Tabel 9.3 Correlaties tussen de prevalentie van disfuncties voor mannen en vrouwen 
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Seksuele aversie --- ,21 ,38 ,17  ,25 
Erectieproblemen /  
Lubricatieproblemen 

,17 ---- ,38 ,24  ,35 

Opwinding ,11 ,25 --- ,30  ,25 
Orgasmeproblemen ,12 ,34 ,20 ---  ,21 
Voortijdig orgasme  ,25   ---  
Dyspareunie  ,11    --- 
N.B. Correlaties van de mannen onder de diagonaal, correlaties van de vrouwen boven de diagonaal. 
Correlaties onder ,10 zijn triviaal en worden daarom niet gepresenteerd. Alle correlaties die hier zijn 
weergegeven zijn significant (p≤0.01). 
 
De samenhang tussen de verschillende disfuncties duidt erop dat disfuncties 
gezien moeten worden in het geheel van de seksuele respons cyclus. Wanneer er 
problemen zijn met de opwinding, kan een orgasme bijvoorbeeld uitblijven. Ook 
kunnen problemen in een latere fase van de cyclus op den duur leiden tot 
problemen in een daarvóór liggende fase. Tevens kunnen achterliggende 
factoren (bijvoorbeeld relatieproblemen) een rol spelen in de etiologie van 
meerdere disfuncties tegelijkertijd. Toch kunnen de verschillende disfuncties 
ook op zichzelf staan. Mannen met een erectiestoornis kunnen bijvoorbeeld een 
orgasme beleven, zonder dat een erectie optreedt (Gianotten, 1993). 
Lubricatieproblemen komen in de huidige studie vaker voor dan problemen met 
de subjectieve opwinding. Hoewel beide problemen optreden tijdens de tweede 
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fase van de seksuele respons cyclus, lijken het dus tot op zekere hoogte toch ook 
twee opzichzelfstaande problemen te zijn (West et al., 2004). 
 
9.3 Disfunctioneren: intra-individuele en contextuele 

factoren 

We hebben onderzocht in hoeverre seksueel gedrag, seksueel en relationeel 
welzijn, lichamelijke en psychische klachten en seksueel geweldservaringen 
samenhangen met seksueel disfunctioneren.  
 
Het blijkt dat - met uitzondering van het voortijdig orgasme bij mannen en 
orgasmeproblemen bij vrouwen - er weinig verband bestaat tussen seksuele 
disfuncties en seksueel gedrag (zie tabel 9.4a en 9.4b). Het seksueel gedrag van 
mensen met een disfunctie verschilt dus maar weinig met dat van mensen zonder 
een functieprobleem. Deze verbanden worden - met uitzondering van het 
voortijdig orgasme bij vrouwen - daarentegen wel gevonden tussen seksuele 
disfuncties en seksueel welzijn: de waardering en beleving van seksualiteit van 
mensen met een seksuele disfunctie is beduidend lager in vergelijking met 
mensen zonder functieproblemen. Verder blijkt dat - met uitzondering van 
dyspareunie bij mannen en het voortijdig orgasme bij vrouwen - seksuele 
disfuncties vaker voorkomen bij mensen met psychische klachten. Ook bij 
mensen met lichamelijke klachten komen seksuele disfuncties vaker voor: bij 
mannen geldt dit voor erectie- en orgasmeproblemen, bij vrouwen geldt het voor 
alle disfuncties met uitzondering van het voortijdig orgasme. Seksuele 
disfuncties komen - met uitzondering van het voortijdig orgasme en lubricatie-
problemen - ook vaker voor bij vrouwen met seksueel geweldservaringen.  
 
Met behulp van een regressieanalyse is onderzocht in welke mate seksueel 
gedrag, seksueel en relationeel welzijn, lichamelijke en psychische klachten, en 
seksueel geweld verband houden met het al dan niet hebben van een disfunctie 
(tabel 9.4a en 9.4b). Bij mannen kan 24% van de functieproblemen verklaard 
worden door de ingevoerde variabelen. Bij vrouwen ligt de verklaarde variantie 
hoger: 39%. Naarmate mannen meer problemen met het seksueel functioneren 
hebben, ervaren ze meer seksuele stress maar beleven ze, opvallend genoeg, 
seks positiever. Verder zijn ze wel weer minder tevreden over hun seksuele 
leven en hebben ze een lagere seksuele zelfachting. Naarmate vrouwen meer 
problemen met het seksueel functioneren hebben, ervaren ze meer seksuele 
stress, zijn minder tevreden over hun seksuele leven, en zijn ze minder positief 
over hun seksuele beleving. Tevens hebben ze meer lichamelijke klachten, en 
zijn tot slot vaker slachtoffer geweest van seksueel geweld.  
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Tabel 9.4a Correlaties tussen seksuele disfuncties en seksueel gedrag, seksueel en 
  relationeel welzijn, lichamelijke en psychische klachten en seksueel geweld 
 bij mannen (N=2071) 
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Aantal sekspartners           
Frequentie seksuele fantasieën        .11  .10 
Frequentie masturbatie           
Frequentie seksueel contact -.13 -.10   
Gevarieerd repertoire          
Pornogebruik         .05 
Betalen voor seks          
Overmatig verlangen .14    .10  .13   
Parafiel verlangen          
Relatiestress .10 .15  .15 .14  .22  .20 
Seksuele stress .14 .29 .18 .18 .15 .11 .31 .63  
Tevredenheid frequentie seks   -.13   -.13  -.20   
Seksuele satisfactie -.14 -.27 -.15 -.15 -.20 -.10 -.30 -.53 -.07 
Positieve seksuele beleving -.12 -.14 -.12 -.10   -.09 .31  
Seksuele schuldgevoelens .17 .13  .14 .13  .19   
Seksuele zelfachting -.14 -.23 -.11 -.10 -.17  -.21 -.62 -.18 
Seksuele interactiecompetentie -.13 -.12   -.14  -.18   
Lichaams- vs contactgerichtheid         .06 
Lichamelijke klachten  .12  .11   .12  .13 
Psychische klachten .17 .12 .12 .13 .11  .19  .06 
Seksueel geweldservaring         .09 
(Nagelkerke) adjusted R2        .24 .25 
NB Correlaties onder ,10 zijn triviaal en worden daarom niet gepresenteerd.  
Alle correlaties die hier zijn weergegeven zijn significant (p≤0.01). 
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Tabel 9.4b Correlaties tussen seksuele disfuncties en seksueel gedrag, seksueel en 
relationeel welzijn, lichamelijke en psychische klachten, zorgafhankelijkheid 
en seksueel geweld bij vrouwen (N=2075) 

 
Se

ks
ue

le
 a

ve
rs

ie
 

L
ub

ri
ca

tie
pr

ob
le

m
en

 

Pr
ob

le
m

en
 m

et
 d

e 
op

w
in

di
ng

 

O
rg

as
m

ep
ro

bl
em

en
 

V
oo

rt
ijd

ig
 o

rg
as

m
e 

D
ys

pa
re

un
ie

 

D
is

fu
nc

tio
ne

re
n 

in
 h

et
 a

lg
em

ee
n 

D
is

fu
nc

tio
ne

re
n 

in
 h

et
 a

lg
em

ee
n 

(r
eg

re
ss

ie
 c

oë
ff

ic
ië

nt
en

) 
E

rv
ar

en
 la

st
 b

ij 
se

ks
ue

le
  

pr
ob

le
m

en
 (r

eg
re

ss
ie

 c
oë

ff
ic

ië
nt

en
) 

Aantal sekspartners         
Frequentie seksuele fantasieën    .15   .14  .14 .09 
Frequentie masturbatie         
Frequentie seksueel contact -.10   
Gevarieerd repertoire       .10 
Pornogebruik        
Betalen voor seks        
Overmatig verlangen   .17   .12    
Parafiel verlangen        
Relatiestress .22 .18  .20  .26  .17  .32    
Seksuele stress .29 .26  .23  .29  .23  .38  .72 .17 
Tevredenheid frequentie seks    -.13   -.15    
Seksuele satisfactie -.25 -.25  -.30  -.32  -.22  -.37  -.56 -.25 
Positieve seksuele beleving -.24 -.23  -.30  -.22  -.18  -.28  -.30 -.14 
Seksuele schuldgevoelens .31 .22  .21  .22  .22  .30  .24 .10 
Seksuele zelfachting -.25 -.21  -.24  -.26  -.20  -.31   -.06 
Seksuele interactiecompetentie -.22 -.17  -.19  -.23  -.14  -.28    
Lichaams- vs 
contactgerichtheid 

.10     
  .10 

Lichamelijke klachten .14 .12  .11  .18  .11  .19  .33 .12 
Psychische klachten .23 .15  .16  .20  .16  .27    
Seksueel geweldservaring .16  .15  .12  .13  .19  .19  
(Nagelkerke) adjusted R2      .39 .42 
NB Correlaties onder ,10 zijn triviaal en worden daarom niet gepresenteerd.  
Alle correlaties die hier zijn weergegeven zijn significant (p≤ 0.01). 
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Seksuele disfuncties  en relat ies  
Contextuele factoren kunnen ook van invloed zijn op het (dis)functioneren. De 
relatie met de partner wordt gezien als de belangrijkste contextuele factor bij het 
seksueel functioneren (Van Lankveld et al., 2004). Seksuele disfuncties komen 
in een relatie relatief vaak bij beide personen voor. Aangaande erectieproblemen 
en relaties zegt Hengeveld (1998): ‘Erectiestoornissen gaan vaak niet alleen: bij 
een hoog percentage van de partners worden ook seksuele disfuncties 
aangetroffen, hetzij als oorzaak, hetzij als gevolg van het erectieprobleem’. 
 
Bovenstaande hypothese indachtig hebben we onderzocht of mensen met een 
partner én een seksuele disfunctie ook vaker een partner hebben met een 
disfunctie. Er zijn inderdaad aanwijzingen dat dit zo is. In vergelijking met 
mensen die geen disfunctie hebben, hebben mannen die zelf last hebben van een 
disfunctie vaker een partner met een disfunctie. Bij vrouwen met een disfunctie 
is dit verband ook gevonden, zij het slechts als statistische trend10.  
 
9.4 Hulpbehoefte  en zorgcontact 

Niet iedereen die last heeft van een disfunctie, heeft behoefte aan hulp. In de 
afgelopen 12 maanden had één op de vijf mannen met een disfunctie (19,6%) 
een hulpbehoefte. Uiteindelijk heeft 10,3% contact gehad met een hulpverlener 
(proportioneel gezien heeft de helft (51,5%) van de mannen met een 
hulpbehoefte op dit vlak contact gehad met een hulpverlener). Gedurende de 
afgelopen 12 maanden had 22,1% van de vrouwen met een disfunctie behoefte 
aan hulp; 7,5% van de vrouwen met een functieprobleem heeft contact gehad 
met een hulpverlener (proportioneel 33,7%, zie tabel 9.5). Afgaande op het 
verschil tussen zorgbehoefte en zorgcontact in de afgelopen 12 maanden, 
hebben mannen met een hulpbehoefte vaker contact gehad met een professionele 
hulpverlener dan vrouwen (p<.05). Dit verschil kan mogelijk verklaard worden 
doordat erectieproblemen goed te behandelen zijn met medicatie. Sinds de 
komst van erectiestimulerende middelen bezoeken mannen vaker de huisarts in 
verband met een erectieprobleem (Vliet Vlieland et al., 2002). Indien de 
hulpbehoefte medisch van aard is, hebben zowel mannen als vrouwen het vaakst 
contact gehad met een professioneel hulpverlener. Van de mannen met een 
medische hulpbehoefte krijgt 44% ook daadwerkelijk contact met een 
professioneel hulpverlener. Voor de vrouwen is dit ongeveer een kwart (zie tabel 
9.5). Op de oorzaken voor het al dan niet krijgen van hulp wordt nader ingegaan 
in hoofdstuk 14. 
 
                                                        
10 m: p>0.001; v: p>0.067. 
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Tabel 9.5 Zorgbehoefte en zorgcontact bij problemen met het seksueel functioneren (%) 

 
Mannen met 
een seksuele 

disfunctie (n=346) 

Vrouwen met 
een seksuele 

disfunctie (n=403) 
 Hulpbehoefte Zorgcontact Hulpbehoefte Zorgcontact 

Ooit 33,8 21,1 40,5 19,5 
Afgelopen 12 maanden 19,6 10,3 22,1 7,5 
 Mannen met 

een seksuele 
disfunctie en behoefte 

aan hulp (n=68) 

Vrouwen met 
een seksuele 

disfunctie en behoefte 
aan hulp (n=89) 

 Hulpbehoefte Zorgcontact Hulpbehoefte Zorgcontact 

Gewenste vorm van hulp afgelopen  
12 maanden  

    

Emotionele hulp of steun 30,0 7,4 43,5 11,2 
Medische hulp 72,7 44,1 59,6 24,7 
Ontvangen informatie 28,5 10,3 19,2 1,2 
Andere behoefte 3,8 1,5 4,9 0 
 
9.5 Vergelijking met internationale studies 

Prevalent ie 
Uit een overzichtspublicatie van Simons en Carey (2001) blijkt dat 
prevalentiecijfers in verschillende onderzoeken sterk variëren. Het overzicht 
bevat alle empirische studies tussen 1990 en 1999 naar epidemiologische 
gegevens met betrekking tot seksuele problemen. Hieruit blijkt dat in andere 
Noord Europese landen vaak lagere aantallen worden gevonden dan in de 
huidige studie11. Voor mannen geldt dit voor erectieproblemen (-3%), 
orgasmeproblemen (-2%) en het voortijdig orgasme (-1%). Voor vrouwen geldt 
dit voor lubricatieproblemen (-3%), orgasmeproblemen (-4%) en dyspareunie  (-
2%). Problemen met de subjectieve opwinding vormen hierop een uitzondering; 
hierbij is de prevalentie in noord Europese landen juist hoger dan in Nederland 
(3%). In de Verenigde Staten worden hogere aantallen gevonden dan in de 
huidige studie. Voor mannen geldt dit voor erectieproblemen (2%), 
orgasmeproblemen (5%), voortijdig orgasme (19%) en dyspareunie (3%). Voor 
vrouwen geldt dit voor lubricatieproblemen (10%), orgasmeproblemen (14%), 
voortijdig orgasme (9%) en dyspareunie (9%). Het is niet precies duidelijk hoe 
de discrepanties verklaard kunnen worden. Wel is er een aantal mogelijke 

                                                        
11 De getallen tussen haakjes geven de grootte van de verschillen weer. 



H O O F D S T U K  9  

134 

oorzaken aan te wijzen. Ten eerste hanteren niet alle studies de klinische 
definitie (Johnson, Phelps, & Cottler, 2004). Ten tweede worden verschillende 
onderzoeksmethoden toegepast. Anonieme enquêtes leveren bijvoorbeeld andere 
prevalentiecijfers op dan interviews. Ten derde zijn studies die gebruik maken 
van meetinstrumenten waarvan de psychometrische kwaliteit is beoordeeld 
schaars. Tenslotte loopt de periode waarover gerapporteerd wordt uiteen. Er kan 
gevraagd worden naar problemen gedurende het hele leven, of gedurende een 
bepaalde periode, variërend van een jaar tot een week (West, Vinikoor, & 
Zolnoun, 2004). Het overzicht van Simons en Carey bevat één Zweedse studie 
die methodologisch goed vergelijkbaar is met de huidige studie, omdat de DSM-
definities zijn gehanteerd. Daarnaast is in deze Zweedse studie het percentage 
respondenten gerapporteerd dat de disfunctie als probleem ervaarde. Bij 
Zweedse mannen lijken erectieproblemen, orgasmeproblemen en het voortijdig 
orgasme minder vaak voor te komen dan bij Nederlandse mannen. Dyspareunie 
komt bij Zweedse mannen even vaak voor als bij Nederlandse mannen. De 
cijfers voor Nederlandse en Zweedse vrouwen zijn ongeveer gelijk. 
 
Eerder bleek al dat de prevalentiecijfers niet voor iedere bevolkingsgroep 
hetzelfde zijn. De meeste disfuncties komen vaker voor bij vrouwen dan bij 
mannen. Dit is in buitenlandse epidemiologische onderzoeken ook gevonden 
(Lewis et al., 2004). Erectie- en orgasmeproblemen, problemen met de 
subjectieve opwinding en seksuele disfuncties in het algemeen komen in de 
huidige studie vaker voor bij mannen vanaf 55 jaar, in vergelijking met jongere 
mannen. Een voortijdig orgasme komt daarentegen relatief vaak voor bij 
mannen jonger dan 35 jaar. Dit effect van leeftijd is ook in eerder onderzoek 
gevonden. Vooral bij erectieproblemen wordt consistent gevonden dat dit vaker 
voorkomt bij oudere mannen dan bij jongere mannen (Van Lankveld et al., 
2004). Ook het effect van leeftijd bij vrouwen bevestigt het beeld dat in eerder 
onderzoek (bijv. Heiman, 2002) is gevonden: de meeste disfuncties (met 
uitzondering van lubricatie) worden vaker gerapporteerd door vrouwen onder de 
35 jaar, in vergelijking met vrouwen van 55 jaar of ouder. Volgens Heiman 
(2002) komt seksuele aversie meer voor bij vrouwen met een orthodoxe 
religieuze achtergrond. In de huidige studie zijn echter geen verbanden 
gevonden met religie. 
 
Samenhang tussen verschil lende disfuncties 
Volgens Lewis et al. (2004) is er nog niet veel bekend over co-morbiditeit van 
verschillende seksuele disfuncties. Zij rapporteren in hun overzichtstudie één 
Zweeds onderzoek naar co-morbiditeit, waarbij is gevonden dat de verschillende 
disfuncties nauw met elkaar samenhangen. Zo kunnen oudere mannen die last 
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hebben van een voortijdig orgasme naast het snel klaarkomen ook 
erectieproblemen krijgen. Uit de huidige studie blijkt dat bij een aantal 
disfuncties co-morbiditeit voorkomt, terwijl andere disfuncties meer op zichzelf 
lijken te staan. Dit beeld wordt door seksuologen gedeeld. Een voorbeeld met 
betrekking tot pijnklachten wordt gegeven door Ter Kuile et al. (2004). 
Pijnklachten kunnen zichzelf in stand houden. Wanneer de coïtus eenmaal als 
pijnlijk is ervaren, kan de angst om die pijn nog eens te ervaren, leiden tot 
bekkenbodemspierspanning en vaginale droogheid. Dit lijdt bij geslachts-
gemeenschap tot een nieuwe pijnervaring.  
 
Samenhang met intra-individuele en contextuele factoren 
In de huidige studie blijkt dat - met uitzondering van dyspareunie bij mannen en 
het voortijdig orgasme bij vrouwen - het vóórkomen van seksuele disfuncties 
verband houdt met psychische klachten. Dit is consistent met eerder onderzoek 
naar erectieproblemen (Van Lankveld, De Boer, & Meuleman, 2004) en naar 
aversie bij vrouwen (Heiman, 2002). Ook lichamelijke klachten houden verband 
met functieproblematiek: bij mannen geldt dit voor erectie- en orgasme-
problemen, bij vrouwen geldt het voor alle disfuncties met uitzondering van het 
voortijdig orgasme. In eerder onderzoek is dit gevonden voor erectieproblemen 
(Van Lankveld, De Boer, & Meuleman, 2004) en voor dyspareunie bij vrouwen 
(Heiman, 2002).  
 
Met betrekking tot de contextuele factoren kwam in de huidige studie naar voren 
dat bij zowel mannen als vrouwen seksuele beleving en seksueel functioneren 
met elkaar samenhangen. Daarnaast bleek dat mensen met een disfunctie ook 
vaak een partner met een disfunctie hebben. Dit is consistent met eerder 
onderzoek naar erectieproblemen (Van Lankveld, De Boer, & Meuleman, 2004). 
Bij vrouwen hangt disfunctioneren (behalve voortijdig orgasme) samen met 
seksueel misbruik. Dit is in eerder onderzoek vooral gevonden voor aversie en 
lubricatieproblemen (Heiman, 2002). De samenhang met relatieproblemen en 
ontevredenheid over het seksleven wordt consistent gevonden in eerder 
onderzoek (Ter Kuile et al., 2004; Lewis et al., 2004).  
 
9.6 Conclusie   

Gevonden is dat één op de vijf vrouwen (20%) en een iets lager percentage 
mannen (17%) last hebben van één of meerdere disfuncties. Mannen hebben 
relatief vaak last van een voortijdig orgasme, gevolgd door erectieproblemen. 
Voor vrouwen betreft het achtereenvolgens orgasmeproblemen en lubricatie-
problemen. Een hogere leeftijd speelt bij mannen een belangrijke rol bij het 
vóórkomen van seksuele problemen, bij vrouwen juist een lagere leeftijd. Co-
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morbiditeit komt bij seksuele problemen veelvuldig voor. Verder blijkt dat 
mensen die zelf last hebben van een disfunctie vaker een partner hebben met een 
disfunctie. Bij zowel mannen als vrouwen houden psychische en lichamelijke 
klachten verband met seksuele problemen. Onze bevindingen ondersteunen 
daarmee het adagium dat seksuele problematiek een complex, biopsychosociaal 
fenomeen is. 
 
De verschillen met cijfers uit reeds verricht onderzoek tussen 1990 en 1999 in 
diverse Noord Europese landen (zie 9.4), kunnen mogelijkerwijs worden 
toegeschreven aan de steeds verdergaande somatisering en medicalisering van 
seksuele problemen en de verschuiving in opvatting hieromtrent. Volgens 
Moynihan (2003) zijn de hogere percentages van de afgelopen jaren met name te 
wijten aan de intenties van de farmaceutische industrie, die bewust het 
ziektebeeld van de seksuele disfuncties heeft gecreëerd met als doel het 
beïnvloeden van de publieke opvatting en opzetten van nieuwe farmaceutische 
afzetmarkten. Deze verschuiving in opvatting heeft er volgens Moynihan toe 
geleid dat we het afgelopen decennium heel anders over seksuele problemen zijn 
gaan denken, met als gevolg dat zowel artsen als patiënten seksuele klachten 
meer lichamelijk verklaren en behandelen. Een ander aspect dat sterk lijkt samen 
te hangen met deze verschuiving is dat mensen over het algemeen geloven in de 
mythe dat seks gedrag is dat niet aangeleerd hoeft te worden, maar automatisch 
goed zal gaan. Wanneer men dit gelooft, zal men sneller geneigd zijn seksuele 
problemen als lichamelijk te ervaren, waardoor men mogelijk voorbij gaat aan 
een onderliggend probleem van andere aard (Tiefer, 2006). 
 
Een kanttekening wat betreft de verschuiving in publieke opvatting is op zijn 
plaats. De somatisering en medicalisering van seksuele problemen hebben de 
drempel voor het zoeken van hulp wel degelijk verlaagd (Vliet Vlieland et al., 
2002). Gezien de farmaceutische ontwikkelingen en afgaande op de 
contactgegevens met professionele hulpverleners in deze studie lijken de 
mannen hier vooralsnog het meeste van te profiteren. Voor zowel patiënt als 
hulpverlener zijn deze problemen gemakkelijker bepreekbaar geworden. Met de 
komst van farmaceutische middelen hebben artsen nieuwe therapeutische 
mogelijkheden om seksuele problemen te behandelen. Uit de beschikbare 
literatuur valt af te leiden dat een deel van de patiënten baat heeft bij een 
medicamenteuze behandeling (Briganti et al., 2005). Gevaar blijft wel dat niet-
seksuologisch geschoolde hulpverleners de complexe (psychosociale en 
relationele) problematiek van patiënt én partner die samenhangt met het seksuele 
probleem, mogelijk onderschatten of niet signaleren. Gegevens betreffende het 
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geneeskundig handelen van huisartsen bij erectieproblemen wijzen in ieder 
geval in deze richting (Kedde & Donker, 2006).  
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HOOFDSTUK 10 

SEKSUELE VICTIMISATIE 

Willy van Berlo en Mechtild Höing 

 
In de afgelopen 25 jaar is duidelijk geworden dat seksuele victimisatie vaak 
voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben. Richtten de eerste studies zich nog 
voornamelijk op vrouwen en meisjes, gaandeweg bleken ook jongens en 
mannen, patiënten en mensen met een handicap het slachtoffer te zijn van 
seksueel geweld, en bleek seksueel geweld niet alleen plaats te vinden op straat 
en in het donker, maar ook en juist in de kennissenkring, het gezin of de 
partnerrelatie.  
 
Seksuele victimisatie kan dan ook verschillende vormen aannemen, afhankelijk 
van de persoon die het treft, de context waarin het gebeurt en de definitie die 
wordt gehanteerd. Zo kan de term seksueel geweld verwijzen naar aanranding, 
verkrachting, seksuele mishandeling, seksueel misbruik, seksueel grensover-
schrijdend gedrag, seksuele intimidatie op de werkplek, gedwongen prostitutie 
enzovoort. Centraal staat dat iemand onder dwang seksuele handelingen moet 
ondergaan of uitvoeren, waarbij dwang een ruim begrip is, variërend van 
misbruik maken van een afhankelijkheidsrelatie tot lichamelijk geweld. Globaal 
kan een onderscheid gemaakt worden in wettelijke en psychologische definities. 
In de wettelijke definities wordt strafbaar gedrag omschreven en wordt seksueel 
geweld gedefinieerd op basis van criteria die buiten het slachtoffer zelf liggen. 
Aanranding of verkrachting worden in de wet bijvoorbeeld gedefinieerd als het 
‘door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere 
feitelijkheid iemand dwingen tot het plegen of dulden van ontuchtige 
handelingen respectievelijk het ondergaan van handelingen die bestaan uit het 
seksueel binnendringen van het lichaam’. Seks met iemand jonger dan 16 jaar of 
met een wilsonbekwaam persoon is volgens de wet in principe altijd strafbaar.  
 
Wettelijke definities doen niet altijd recht aan de beleving van het slachtoffer. 
Psychologische definities gaan daar wel vanuit. Onder dwang wordt dan ook 
verstaan: iedere situatie waarin het slachtoffer niet het gevoel heeft te kunnen 
weigeren of zich aan de situatie te kunnen onttrekken. Hieronder valt dan zowel 
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psychologische druk of chantage als lichamelijk geweld (Boland, 1991). Aan 
deze vormen van dwang is economische afhankelijkheid nog toe te voegen. 
Volgens Draijer, die eind jaren tachtig een baanbrekende studie publiceerde over 
de omvang van seksueel geweld jegens kinderen onder de 16 jaar, wordt een 
kind seksueel misbruikt als een volwassene tegen de wil van het kind seksuele 
handelingen met het kind verricht. Tegen de wil betekent dat het kind ’als 
gevolg van lichamelijk of relationeel overwicht, fysieke dwang of emotionele 
druk het gevoel heeft (gehad) die contacten niet te kunnen weigeren’ (Draijer, 
1988). In andere definities wordt nog bepaald dat de pleger niet per se een 
volwassene hoeft te zijn (cf Dijkstra, 1996). 
 
In deze studie is de volgende vraag gesteld12: ‘Geweld en agressie komt overal 
voor en kan (ook) seksueel van aard zijn. Het kan thuis of op straat plaatsvinden 
en de daders kunnen zowel bekenden als onbekenden zijn. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om kwetsende seksuele toenaderingen of ongewenste aanrakingen of 
gedwongen worden om seksuele dingen te doen of toe te staan. Is u dat ooit wel 
eens overkomen?’ Vervolgens is gevraagd of dit in het afgelopen jaar is 
gebeurd, of het daarvoor is voorgekomen, en zo ja, hoe oud men was bij de 
eerste keer. Seksueel misbruik in de jeugd is vastgesteld als seksueel geweld dat 
voor de eerste keer voor het 16e jaar heeft plaatsgevonden. Vervolgens is 
gevraagd naar wat er is gebeurd, wie de pleger was, en welke gevolgen men 
heeft ondervonden. Ook zorgbehoefte en zorgcontact is bevraagd.  
 
10.1 Prevalentie  en incidentie  

In totaal is 39% van de vrouwen en 7% van de mannen ooit slachtoffer geweest 
van seksueel geweld of seksuele agressie, en respectievelijk 1,7% en 0,5% in het 
afgelopen jaar. In deze percentages zijn kwetsende opmerkingen niet 
meegenomen. Het percentage vrouwen en mannen dat ooit een verkrachting 
heeft meegemaakt is naar schatting respectievelijk 10% en 1%.13   
 
Deze prevalentiecijfers kunnen niet historisch beschouwd worden, aangezien er 
wat betreft seksueel geweld tegen volwassenen in Nederland tot dusver geen 
betrouwbare gegevens beschikbaar waren. Wel zijn er incidentiecijfers bekend 
uit de slachtofferenquêtes van het CBS; deze melden dat jaarlijks rond de 2% 
van de vrouwen en ongeveer 0,3% van de mannen boven de vijftien jaar 
                                                        
12 Gebaseerd op de Vrouwen Veiligheid Index (Goderie & Ter Woerds, 2003). 
13 Er is niet rechtstreeks gevraagd of men ooit is verkracht. De genoemde percentages zijn 
gebaseerd op het percentage dat aangeeft bij de laatste ervaring met seksueel geweld te zijn 
verkracht (zie verder paragraaf 1.4). 
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slachtoffer worden van één of meer ongewenste seksuele contacten. De 
incidentiecijfers uit ons onderzoek komen hiermee aardig overeen.  
 
Van Dijk en Oppenhuis hebben in 1997 onderzoek gedaan naar seksueel geweld 
binnen een intieme relatie. Daaruit blijkt dat 30% van de vrouwen en 13% van 
de mannen binnen de huiselijke sfeer wel eens een of andere vorm van seksueel 
geweld hebben meegemaakt. Wereldwijd worden lifetime prevalentiecijfers 
betreffende aanranding en verkrachting gevonden van 15% tot 23% van de 
vrouwen (Tjaden & Thoennes, 2000; Rozee & Koss, 2001). Het 
verkrachtingscijfer voor vrouwen is in de Verenigde Staten 15% en dit cijfer is 
al sinds de jaren tachtig stabiel, ongeacht definitie en onderzoeksmethode. Wat 
betreft mannen zijn prevalentiecijfers gevonden van 3% in de VS (Tjaden & 
Thoennes, 2000) en 5% in Australië (Visser et al., 2003). De hier gevonden 
verkrachtingscijfers van 10% voor vrouwen en 1% voor mannen zijn dus beide 
lager dan de Amerikaanse cijfers.  
 
Negentien procent van de vrouwen en 4% van de mannen is in hun jeugd, dat 
wil zeggen voor hun 16e jaar, voor het eerst slachtoffer geworden van seksueel 
geweld. Ook in deze percentages is seksueel geweld dat uitsluitend uit 
kwetsende opmerkingen bestond niet meegenomen. Elf procent van de vrouwen 
en 1% van de mannen uit onze steekproef heeft meerdere malen seksueel geweld 
meegemaakt, waarbij ze de eerste keer jonger waren dan 16 jaar.14 De 
gemiddelde leeftijd van de vrouwen bij aanvang van het misbruik in de jeugd 
was gemiddeld (ruim) 10 jaar en van de mannen 11 jaar. Van de totale groep 
slachtoffers die ooit seksueel geweld hebben meegemaakt, is 30% van de 
vrouwelijke en ruim de helft van de mannelijke slachtoffers uitsluitend in hun 
jeugd misbruikt. 
 
Deze cijfers kunnen eveneens vergeleken worden met een aantal Nederlandse en 
internationale studies. In het eerdergenoemde onderzoek van Draijer (1988) 
werd gevonden dat een derde van de ondervraagde vrouwen voor haar zestiende 
ervaring had met enige vorm van seksueel geweld; één op de zeven was het 
slachtoffer geworden van misbruik door een familielid of andere verwante. De 
cijfers in onderhavige studie zijn dus lager. Daarbij moet wel opgemerkt worden 
dat de onderzoeksmethode substantieel verschilde: Draijer verzamelde haar 
gegevens in intensieve mondelinge gesprekken die uitsluitend waren gericht op 
seksueel geweld.  

                                                        
14 In totaal geeft 15% van de vrouwen en ruim 1% van de mannen aan meerdere keren 
seksueel geweld te hebben ervaren. 
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In een recenter onderzoek van De Graaf, Meijer, Poelman en Vanwesenbeeck 
(2005) onder jongeren tot 25 jaar, bleek dat 18% van de meisjes en 4% van de 
jongens enige ervaring had met ongewenst seksueel contact; 23 van de 1000 
meisjes en zeven op de 1000 jongens geven aan dat dit (de eerste keer) voor het 
12e jaar gebeurde. In de Verenigde Staten ligt het percentage vrouwen dat in hun 
jeugd seksueel is misbruikt tussen 9% en 28% (Douglas & Finkelhor, 2006). 
Een Australische studie wees uit dat 34% van de vrouwen en 16% van de 
mannen voor hun 16e non-penetratief seksueel misbruik had meegemaakt, en 
12% van de vrouwen en 4% van de mannen had ervaring met penetratie tegen 
hun zin (Dunne, Purdie, Cook, Boyle & Najman, 2003). Wereldwijd lopen de 
cijfers uiteen van 12% tot 35% van de vrouwen en 4% tot 5% van de mannen 
die voor hun 18e ongewenste seksuele ervaringen heeft (Putnam, 2003). De 
cijfers uit onderhavig onderzoek ten aanzien van seksueel misbruik in de jeugd 
liggen dus ergens midden in de range die internationaal gevonden wordt.  
 
10.2 Kenmerken van de slachtoffers 

Voor de kenmerken van de slachtoffers is gebruik gemaakt van de 
demografische gegevens die van alle respondenten in dit onderzoek bekend zijn. 
Er is gekeken naar leeftijd, opleidingsniveau, etnische en religieuze achtergrond 
en stedelijkheid.  
 
Vrouwen tussen 35 en 54 jaar hebben vaker ooit seksueel geweld meegemaakt 
dan de overige vrouwen. Met name het verschil met de oudste groep, de 55 tot 
69 jarigen, is relatief groot. Het laatste geldt ook voor seksueel misbruik in de 
jeugd. De vraag is of de oudere vrouwen daadwerkelijk minder vaak seksueel 
geweld hebben meegemaakt of mogelijk seksueel geweld anders definiëren. 
Wellicht zien zij – ongewenste – seks binnen het huwelijk meer als een plicht, 
en dus minder als victimisatie, dan de jongere vrouwen. Tevens zou sprake 
kunnen zijn van geheugeneffecten.  
 
Onder de vrouwen met een hoog opleidingsniveau bevinden zich relatief meer 
slachtoffers van seksueel geweld dan onder de vrouwen met een lagere 
opleiding. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat vrouwen met een hogere 
opleiding bepaalde vormen van seksueel ongewenst gedrag eerder als zodanig 
benoemen. Toch blijkt uit een nadere analyse niet dat zij bij de beschrijving van 
de laatste gebeurtenis vaker de minder ernstige vormen van seksueel geweld 
benoemen dan vrouwen met een lager opleidingsniveau. Vooralsnog moeten we 
ervan uitgaan dat zij inderdaad een groter risico lopen.  
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Tabel 10.1 Prevalentie en incidentie van seksueel geweld (%), naar demografische 
 kenmerken van de slachtoffers 
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 n=141 n=835 n=10 n=35 n=79 n=371 
Leeftijd         

19 - 34 jaar 5,0  38,8  0,5  2,9 ▲ 2,9  19,3  
35 - 54 jaar 7,7  43,9▲ 0,6  1,6  4,0  19,6  
55 - 69 jaar 6,8  29,0  0,4  0  4,9  12,6 ▼ 
Opleiding         
laag 5,0  35,5  0,2  1,6  3,3  18,2  
midden 5,4  38,6  0,4  1,6  2,7  17,1  
hoog 9,8  43,8 ▲ 0,8  2,0  6,1 ▲ 18,9  
Etniciteit         
Nederlands 5,9  36,7▼ 0,4  1,5  3,1 ▼ 16,6 ▼ 
ander Europees land  13,1▲ 43,2  0,6  1,4  9,4 ▲ 24,4 ▲ 
Turks/Marokkaans  6,6  43,5  0  8,7▲ 6,6  22,2  
Surinaams/Antilliaans 4,3  36,4  2,1  1,8  2,1  16,7  
Indonesië/voormalig Indië  10,1  55,0▲ 1,8  0,9  7,2  20,2  
Religie         
joods-christelijk 5,1  28,1▼ 0,2  1,5  2,1  12,7 ▼ 
islamitisch  5,3  29,2  0  16,7▲ 5,3  13,0  
ander geloof  19,0▲ 50,0  4,9▲ 10,0▲ 19,0 ▲ 25,0  
geen geloof 6,7  42,5▲ 0,4  1,3 ∇ 3,9  19,7 ▲ 
Stedelijkheid             
weinig tot niet   0,3  1,0      
sterk tot matig   0,3  1,7      
zeer sterk    0,8  2,9      
Totaal    0,5  1,7      
▲∆  = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆  p≤0.05)) 
▼∇ = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01; ∇ p≤0.05) 
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Herkomst en religie laten eveneens een aantal verschillen zien. Onder de 
autochtone bevolking is het percentage slachtoffers van seksueel geweld lager 
dan onder etnische minderheden. Extra uitgesplitst zijn de categorieën ‘ander 
Europees land’ en ‘Indonesië of voormalig Nederlands Indië’, omdat in deze 
categorieën de cijfers in sommige aspecten opvallend hoog zijn.  
Zo is het percentage mannen uit een ‘ander Europees land’15 dat ooit slachtoffer 
is geweest, en het percentage mannen en vrouwen in deze groep dat in hun jeugd 
is misbruikt significant hoger dan de percentages bij de andere 
bevolkingsgroepen. Opvallend is ook dat vrouwen met een Indonesische of 
Indische achtergrond relatief vaak aangeven ooit seksueel geweld te hebben 
ervaren. 
 
Tenslotte is het percentage Turkse of Marokkaanse vrouwen dat in het afgelopen 
jaar slachtoffer is geworden van seksueel geweld relatief groot vergeleken met 
de andere bevolkingsgroepen. Overigens is het aantal vrouwen waar het hier 
over gaat te klein om hierop steekhoudende conclusies te baseren. Wanneer 
gecontroleerd wordt voor leeftijd en opleiding, dus wanneer leeftijd en opleiding 
meetellen bij de vergelijking, vervallen vrijwel alle significante verschillen bij 
de etnische groepen.16 Alleen de vrouwen met een Indische achtergrond blijken 
nog steeds relatief vaker ooit slachtoffer te zijn geweest.17  
 
Met name mannen die een godsdienst aanhangen die hier in de categorie 
‘anders’ is ingedeeld (waaronder ook het boeddhisme en hindoeïsme vallen) zijn 
opvallend vaak ooit slachtoffer van seksueel geweld geweest. Dit geldt ook voor 
seksueel misbruik in de jeugd en ook voor ervaringen in het afgelopen jaar. 
Binnen geen van de andere godsdiensten lopen mannen een vergelijkbaar 
verhoogd risico op seksueel geweld. Vrouwen die niet (meer) geloven hebben 
eveneens relatief vaak seksueel geweld meegemaakt in hun leven, en relatief 
vaak ging het daarbij om seksueel misbruik in de jeugd. Zij hebben daarentegen 
minder vaak in het afgelopen jaar seksueel geweld meegemaakt. Bij controle 
voor leeftijd en opleiding vervalt het verschil bij de vrouwen die ooit en in hun 
jeugd seksueel geweld hebben ervaren. Moslimvrouwen hebben relatief vaak 
nog in het afgelopen jaar seksueel geweld meegemaakt. Vanwege de geringe 
aantallen is dit verschil echter niet significant. Joods-christelijke vrouwen 
hebben over de gehele linie minder ervaringen met seksueel geweld.  
 

                                                        
15 ‘Ander Europees land’ is niet nader gespecificeerd. 
16 Bij een n<100 is niet gecontroleerd. 
17 Hoewel alleen bij een significantieniveau van p<0.05. 
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Tenslotte is – alleen voor de groep slachtoffers die het afgelopen jaar seksueel 
geweld hebben meegemaakt – gekeken naar de mate van stedelijkheid. In een 
sterk stedelijke omgeving zijn vrouwen iets vaker slachtoffer dan in minder 
stedelijke gebieden, maar het verschil is niet significant.  
 
10.3 Kenmerken van de plegers 

Om meer te weten te komen over de kenmerken van de plegers en over vormen 
van seksueel geweld zijn aan de slachtoffers vragen gesteld over de laatste 
ervaring met seksueel geweld, en over de eerste ervaring. Gegevens over de 
laatste gebeurtenis geven een beeld van ervaringen met seksueel geweld die de 
respondenten ooit hebben meegemaakt, ongeacht leeftijd. In geval van seksueel 
misbruik in de jeugd zijn de kenmerken aan de hand van de eerste gebeurtenis 
geschetst. Waar nodig wordt apart melding gemaakt van kenmerken van 
seksueel geweld dat op volwassen leeftijd (dat wil zeggen 16 jaar of ouder) is 
meegemaakt (niet in tabel). In deze paragraaf gaan we in op de plegers, in de 
volgende paragraaf op vormen van seksueel geweld. 
 
Vrouwelijke slachtoffers geven aan dat de plegers vrijwel uitsluitend mannen of 
jongens zijn. Bij de meerderheid van de mannelijke slachtoffers is dit ook het 
geval. Van de mannen die ooit seksueel geweld hebben meegemaakt, geeft 
ongeveer een vijfde aan dat de pleger bij de laatste gebeurtenis een vrouw of een 
meisje was; volwassen mannen worden nog vaker slachtoffer van vrouwen en 
meisjes, namelijk in bijna 30% van de beschreven gevallen. Bij bijna een tiende 
van de mannen die in hun jeugd zijn misbruikt was de pleger een vrouw of een 
groep meisjes.  
 
Het merendeel van de plegers is een bekende van het slachtoffer. Bij de 
vrouwelijke slachtoffers die ooit seksueel geweld hebben ervaren, zijn vooral 
partners en ex-partners de plegers (resp. 16% en 22%). Wanneer alleen naar 
volwassen vrouwelijke slachtoffers wordt gekeken liggen deze percentages nog 
hoger, namelijk resp. 21% en 29%. Bij de mannelijke slachtoffers gaat het vaker 
om een buurtgenoot, een vage kennis of ‘iemand anders’. Genoemd worden 
onder andere een leraar, een broeder, een trainer, een dienstkameraad enzovoort. 
Volwassen mannen maken minder vaak melding van een buurtgenoot (13%) of 
‘iemand anders’ (11%) maar noemen vaker een collega (18%). Meisjes zijn 
vooral het slachtoffer geworden van hun vader, andere familie of van een 
buurtgenoot, jongens eveneens van een buurtgenoot, een vage kennis of ‘iemand 
anders’, waaronder een pastoor, een frater en vrienden van familie.   
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Tabel 10.2 Plegers van seksueel geweld (%) 
 Ooit meegemaakt: 

laatste gebeurtenis 
Seksueel misbruik 

in de jeugd: 
eerste gebeurtenis* 

 man  vrouw  man  vrouw  

 n=141 n=835  n=19  n=209  

Pleger      

Man 63,3  87,5  78,4  80,0  

Vrouw 14,0  ,9  3,5    

Jongen 12,0  8,4  4,8  12,8  

Meisje 3,9  ,2   0,7  

Groep jongens of mannen 2,5  2,6  8,1  5,6  

Groep meisjes of vrouwen 2,2   5,2    

Een gemengde groep 2,1  ,2   0,9  

Onbekende 33,7  22,8  10,0  31,0  

Bekende 66,3  77,2  90,9  69,0  

Bekende pleger n=94  n=644  n=17  n=144  

Buurtgenoot 25,5  9,4  32,1  22,7  

Partner 3,6  16,1   2,8  

Ex-partner 2,0  21,5   3,2  

Vader 2,9  6,5  14,1  19,5  

Moeder 1,0  ,3   4,1  

Broer 2,7  5,1   8,8  

Ander familielid 8,3  11,9   31,8  

Een vriend 13,2  11,2   8,7  

Een vage kennis 22,7  15,2  19,5  10,5  

Een medeleerling 3,5  1,2  5,4  1,7  

Een collega 9,8  6,2   0,3  

Iemand anders 20,8  9,3  45,6  15,7  

* Deze vraag is in de routing alleen gesteld aan mensen die meer dan eens seksueel geweld hebben 
meegemaakt, waarvan de eerste keer voor hun 16e. 
  
10.4 Vormen van seksueel  geweld 

Op de vraag naar de vormen van seksueel geweld die men heeft meegemaakt 
waren meerdere antwoorden mogelijk. De vormen van seksueel geweld die in 
tabel 10.3 worden genoemd kunnen dus tegelijkertijd hebben plaatsgevonden.  
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Bij de laatste gebeurtenis is bijna een kwart van de vrouwelijke slachtoffers 
verkracht, en nog eens een vijfde heeft (daarnaast) een poging tot verkrachting 
meegemaakt. Bij de mannen gaat het hier respectievelijk om 11% en 12%. Bij 
volwassen slachtoffers zijn deze percentages bij de vrouwen iets hoger (resp. 
27% en 20%) en bij de mannen iets lager (resp. 10% en 9%). De cijfers voor 
verkrachting en pogingen daartoe zijn bij de mannen die seksueel misbruik in 
hun jeugd hebben meegemaakt respectievelijk 24% en 20%, maar het aantal 
mannen in laatstgenoemde groep is te klein (n=19) om daar vergaande 
conclusies aan te verbinden. Twintig procent van de vrouwen die in haar jeugd 
is misbruikt, is bij de eerste gebeurtenis destijds verkracht, en 15% heeft een 
poging tot verkrachting meegemaakt. In combinatie met het prevalentiecijfer 
van 19% voor misbruik onder vrouwen, valt hieruit af te leiden dat minstens 4% 
van alle vrouwen verkracht is voor het 16e jaar. Mannelijke slachtoffers worden 
relatief vaak gedwongen masturbatie of orale seks toe te staan of uit te voeren. 
Tot slot wordt gevonden dat rond een vijfde van zowel de mannelijke als 
vrouwelijke slachtoffers bij de eerste seksueel-geweldservaring in hun jeugd 
gedwongen werd naar seksuele dingen te kijken.  
 
Tabel 10.3 Vormen van seksueel geweld (%) 

 Ooit meegemaakt: 
laatste gebeurtenis 

Seksueel misbruik in 
de jeugd: eerste 

gebeurtenis* 
 man  vrouw  man  vrouw  

 n=141  n=835  n=19  n=209  

Gebeurtenis       

Kwetsende opmerkingen**  11,4  16,6  4,8  12,7  

Aangeraakt of vastgepakt worden 28,7  39,4  33,3  36,4  

Gedwongen worden te ontkleden 14,3  8,2  51,5  13,5  

Gedwongen worden naar seksuele 
dingen te kijken 

11,9  8,4  22,1  19,6  

Betasten onder kleren 21,2  24,2  36,8  36,9  

Gedwongen masturbatie of orale seks 
toe te staan of uit te voeren 

31,8  16,7  75,9  19,8  

Poging tot verkrachting 12,1  19,5  20,0  15,0  

Verkrachting 11,3  24,6  23,9  19,8  

Iets anders 16,1  8,8  8,5  11,9  

* Deze vraag is in de routing alleen gesteld aan mensen die meer dan eens seksueel geweld hebben 
meegemaakt, waarvan de eerste keer voor hun 16e. 
** niet meegenomen bij de berekening van prevalentie en incidentie, indien uitsluitend dit meegemaakt.  
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10.5 Gevolgen van seksueel  geweld 

Ruim tweederde van de vrouwen en bijna 40% van de mannen geeft aan 
gevolgen te hebben ondervonden van het seksuele geweld dat ze hebben 
meegemaakt. De gevolgen zijn in dit onderzoek onderscheiden in gevolgen van 
tijdelijke en van blijvende aard.  
 
Psychische en relationele problemen  
Zowel mannen als vrouwen hebben naar eigen zeggen vooral psychische 
klachten als gevolg van seksueel geweld, vrouwen significant vaker dan mannen 
(respectievelijk 39% en 19%). Vrouwen noemen daarnaast seksuele problemen 
(18%), relatieproblemen (16%) en lichamelijke klachten (12%). Bij mannen 
komt deze problematiek ook voor maar in mindere mate.  
 
Tabel 10.4 Gevolgen van seksueel geweld (%) 

  
Mannen 
(n=136) 

Vrouwen 
(n=806) 

Geen gevolgen 59,3  30,4  
Tijdelijke gevolgen volgens slachtoffers    

Lichamelijke klachten 3,2  12,1 ▲ 
Psychische klachten 18,7  38,9 ▲ 

Seksuele problemen 8,9  17,8 ▲ 

Familieproblemen 2,0  5,7  

Relatieproblemen 6,4  16,4 ▲ 

Problemen met werk/opleiding 4,1  7,6 ∆ 

Blijvende gevolgen volgens slachtoffers    

Lichamelijke klachten 2,1  4,3  

Psychische klachten 9,8  18,2 ∆ 

Seksuele problemen 7,4  13,0  

Familieproblemen 6,2  10,2  
Relatieproblemen 4,9  10,2  
Problemen met werk/opleiding 5,6  2,4  
Andere gevolgen 4,1  4,2  
Psychische gezondheid (SF-36)    
Psychisch gezond 73,4  70,9  
Psychisch licht ongezond 17,2  15,7  
Psychisch matig ongezond 4,8  7,2  

Psychisch ernstig ongezond 4,6  6,1  
▲▼  significant verschil met mannen (p ≤ .01) 
∆∇ significant verschil met mannen (p ≤ .05) 
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Op de lange duur heeft 18% van de vrouwelijke en bijna 10% van de mannelijke 
slachtoffers psychische klachten. Opmerkelijk is dat bij zowel mannen als 
vrouwen familieproblemen vaker blijvend dan tijdelijk van aard zijn. Seksueel 
geweld grijpt kennelijk diep in op de primaire sociale verbanden.  
 
Naast bovengenoemde mogelijke problemen van tijdelijke en blijvende aard is 
bij alle respondenten een subschaal van de SF-36 met betrekking tot psychische 
gezondheid afgenomen. Volgens deze schaal is ruim een kwart van de mannen 
en bijna 30% van de vrouwen met seksueel-geweldservaringen psychisch niet 
gezond. Ze zijn significant ongezonder (p=.000) dan mensen zonder deze 
ervaringen. De frequentie van seksueel-geweldservaringen ooit hangt bij 
vrouwen dan ook samen met psychische gezondheid. Daarnaast is ook gekeken 
naar de samenhang met relatiesatisfactie en relatiestress. Vrouwelijke 
slachtoffers van seksueel geweld zijn niet ontevredener over hun huidige relatie, 
maar hun relatie bezorgt hen wel meer stress. 
 
Seksuele problemen 
De gevolgen van seksueel geweld hebben we ook kunnen bestuderen aan de 
hand van de relaties tussen victimisatie en enkele (andere) seksuele-gezond-
heidsmaten. Er is onderzocht in hoeverre seksuele beleving, seksueel gedrag en 
seksuele disfuncties samenhangen met het aantal keren dat mensen slachtoffer 
zijn geworden van seksueel geweld, en met het al dan niet slachtoffer zijn 
geweest van seksueel misbruik in de jeugd.  
 
Bij vrouwen hangen allerlei aspecten van het seksuele functioneren samen met 
seksuele victimisatie, waarbij het weinig uitmaakt of het om seksueel misbruik 
in de jeugd of om seksueel geweld ooit gaat. Er wordt geen verband gevonden 
met de beleving van seks, maar wel met seksuele stress, seksuele zelfachting, 
satisfactie en interactiecompetentie. Hoe vaker men seksueel geweld heeft 
meegemaakt, en in geval van seksueel misbruik in de jeugd óf men dat heeft 
meegemaakt, hoe meer seksuele stress men ervaart, hoe lager de seksuele 
zelfachting, hoe lager de satisfactie en hoe gebrekkiger de interactiecompetentie. 
Deze verbanden zullen waarschijnlijk nog sterker zijn als een variabele voor 
seksueel geweld wordt gehanteerd die de (subjectieve) ernst van de ervaringen 
weerspiegelt. Slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd hebben niet vaker 
last van seksuele schuldgevoelens, voor slachtoffers die ooit seksueel geweld 
hebben meegemaakt geldt dit wel. Kennelijk is de boodschap dat kinderen nooit 
verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor het seksueel misbruik dat hen is 
overkomen, goed doorgedrongen. Bij de mannen functioneert de seksuele 
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beleving zoals hier gemeten onafhankelijker van de seksuele victimisatie; we 
zien alleen een (zwak) verband met seksuele stress.  
 
Tabel 10.5 Correlaties tussen frequentie seksueel geweld ooit en seksueel misbruik in de  
 jeugd (ja/nee) met psychosociaal en seksueel functioneren 
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 man vrouw man vrouw 
Psychische gezondheid   .13**   
Relatiesatisfactie     
Relatiestress  .16**  .12** 
Seksuele beleving:      
Seksuele stress .10** .19**  .14** 
(Positieve) beleving van seks     
Seksuele schuldgevoelens    .11**   
Seksuele zelfachting  -.18**  -.16** 
Seksuele satisfactie  -.16**  -.14** 
Seksuele interactiecompetentie  -.11**  -.12** 
Seksueel gedrag:     
Frequentie seksueel contact     
Freq. ooit geld ontvangen voor seks .18** .14** .12**  
Overmatig seksueel verlangen .11**    
Seksuele disfuncties:     
Seksuele aversie  .20**  .16** 
Problemen met de opwinding .10** .20**  .13** 
Erectieproblemen     
Lubricatieproblemen  .17**  .16** 
Orgasmeproblemen  .20**  .14** 
Dyspareunie  .14**  .11** 
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Bij de mannen noch de vrouwen is een samenhang gevonden tussen seksuele 
victimisatie en frequentie van seksueel contact. Seksueel-geweldservaringen 
hoeven dus niet per se te leiden tot een toe- of afname van seksuele activiteit. In 
de literatuur wordt melding gemaakt van overseksualiseren en acting-outgedrag 
als gevolg van – met name – seksueel misbruik in de jeugd (Davis & Petretic-
Jackson, 2000; Loeb et al., 2002; Messman-Moore & Long, 2003). Seksualiteit 
heeft niet de betekenis van subjectieve, positieve beleving en intimiteit, maar 
krijgt een instrumenteel karakter. Seks wordt bijvoorbeeld een manier om iets 
gedaan te krijgen, om de eigenwaarde te verhogen, of om een gevoel van 
controle te krijgen over seksuele interacties. Anderzijds komt het ook voor dat 
intieme relaties en de bijbehorende emoties worden vermeden om associaties 
met het seksuele geweld uit de weg te gaan (Leonard & Follette, 2002). 
Vermijdingsgedrag of acting-outgedrag vinden we in zoverre terug dat er bij 
vrouwen een verband is gevonden met seksuele aversie, en bij mannen met 
overmatig seksueel verlangen. Slachtoffers van seksueel geweld wijken in hun 
motivatie voor seksueel contact niet noemenswaardig af van mensen die geen 
seksueel-geweldservaringen hebben. Voor allen geldt dat lustbeleving en 
intimiteit door ongeveer de helft van de mensen even belangrijk gevonden 
wordt. Dat seksualiteit echter ook een instrumentele betekenis kan krijgen als 
gevolg van seksueel geweld blijkt uit het feit dat er een verband bestaat tussen 
ervaringen met seksueel geweld en ooit geld ontvangen voor seks. Seks wordt 
door zowel mannen als vrouwen die seksueel geweld hebben ervaren dus wel 
eens als ruilmiddel gezien.  
 
Tenslotte is gekeken of er een samenhang bestaat tussen het aantal keren dat 
men slachtoffer van seksueel geweld is geworden en de ernst van seksuele 
disfuncties. Bij de vrouwen hangt de frequentie van seksueel geweld ooit en het 
al dan niet voorkomen van seksueel misbruik in de jeugd samen met de ernst 
van vrijwel alle disfuncties. Bij mannen vinden we die verbanden nauwelijks.18   
 
Zwanger als  gevolg van seksueel  geweld 
Zwangerschap als gevolg van seksueel geweld is een weinig besproken 
onderwerp. Zowel in onderzoek als in de hulpverlening is tot nu toe weinig 
bekend hierover (Van Son-Schoones, Ensink & Akkermans, 2003). In een 
Amerikaans onderzoek onder 3000 vrouwen bleek 5% van de vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd (tussen 12 en 45 jaar) die seksueel geweld hebben 
meegemaakt, zwanger te zijn geworden, 0,63% van de totale steekproef 

                                                        
18 In hoofdstuk 9 is beschreven dat het ooit voorkomen van seksueel geweld een deel van de 
variantie in seksuele disfuncties verklaart. 



H O O F D S T U K  1 0  

152 

(Holmes, Resnick, Kilpatrick & Best, 1996). In onderhavige studie is aan 
vrouwen die ooit seksueel geweld hebben meegemaakt gevraagd of ze als 
gevolg daarvan zwanger zijn geworden. Uit de bevindingen blijkt dat 0,8% van 
de totale vrouwelijke populatie ooit zwanger is geweest als gevolg van seksueel 
geweld; 0,5% heeft een abortus gehad en 0,3% heeft de zwangerschap 
uitgedragen.19 Dit percentage komt dus sterk overeen met dat van Holmes et al. 
Daarnaast geeft 0,4% van alle vrouwen aan als gevolg van seksueel geweld een 
miskraam te hebben gehad; op basis van de data is niet bekend of de 
zwangerschap zelf het gevolg was van een verkrachting. Van de vrouwen die 
eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt en daarbij verkracht zijn, is 
tenminste 4,4% als gevolg daarvan zwanger geraakt.  
 
10.6 Zorgbehoefte 

Bijna de helft van de vrouwen en een vijfde van de mannen die seksueel geweld 
hebben meegemaakt, heeft ooit behoefte gehad aan hulp (zie tabel 10.6). Iets 
meer dan de helft daarvan heeft die hulp ook inderdaad gekregen. Tien procent 
van de vrouwelijke slachtoffers en 2% van de mannen had in het afgelopen jaar 
behoefte aan hulp, en respectievelijk 6% en 1% heeft hulp gehad. Verreweg de 
meeste behoefte heeft men aan emotionele steun. Dit gaat op voor 40% van de 
vrouwen en een vijfde van de mannen. Daarnaast heeft een klein aantal mannen 
en vrouwen behoefte aan medische of juridische hulp, en aan informatie.  
 
Tabel 10.6 Hulpbehoefte van slachtoffers (ooit) (%) 

  
Mannen 
(n=136) 

Vrouwen 
(n = 806) 

Hulpbehoefte    

Ooit 20,8  44,1  

Afgelopen jaar 1,9  9,9  

Type hulpbehoefte    

Emotionele steun 20,2  39,9  

Medische hulp 2,4  4,9  

Juridische hulp 2,2  4,3  

Informatie 0  6,1  

Ontvangen hulp    

Ooit 11,8  28,4  

Afgelopen jaar 1,0  6,2  

 

                                                        
19 Als alleen naar de vrouwen jonger dan 46 jaar wordt gekeken, verandert dit percentage niet. 
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10.7 Conclusie 

Het laatste representatieve bevolkingsonderzoek naar seksueel misbruik in de 
jeugd dateert uit 1988, en over prevalentiecijfers van seksueel geweld – buiten 
de partnerrelatie - beschikten we tot nu toe niet in Nederland. Deze gegevens 
hebben we nu wel en het blijkt dat bijna vier op de tien vrouwen en 7% van de 
mannen ooit seksueel geweld heeft meegemaakt. Daarbij rapporteert 19% van 
de vrouwen en 4% van de mannen ervaringen met seksueel geweld voor hun 16e 
jaar; een aanzienlijk percentage heeft bovendien vaker dan eens seksueel geweld 
meegemaakt.  
 
Naar schatting 10% van de vrouwen en 1% van de mannen is ooit verkracht. 
Laatstgenoemde cijfers zijn lager dan de internationale literatuur aangeeft; onze 
cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting, omdat ze zijn gebaseerd op het 
percentage verkrachtingen bij de laatste ervaring met seksuele dwang. Er is niet 
rechtstreeks naar verkrachtingen gevraagd die ooit zijn meegemaakt. Al met al is 
het gegeven dat (minstens) één op de tien vrouwen is verkracht verontrustend 
genoeg. Bovendien is naar schatting 4% van de vrouwen voor haar 16e jaar 
verkracht. Omdat laatstgenoemd cijfer is gebaseerd op de eerste ervaring met 
seksuele dwang, is ook deze schatting aan de voorzichtige kant; het is denkbaar 
dat het bij de eerste keer nog niet meteen om de meest vergaande vormen van 
misbruik gaat. 
 
Vrouwen worden vrijwel uitsluitend het slachtoffer van mannen; daarentegen 
geeft een deel van de mannen aan dat de plegers vrouwen waren. Seksueel 
geweld wordt dus niet alleen door mannen gepleegd. Daarnaast toont deze studie 
aan dat de meeste plegers bekenden zijn van het slachtoffer; dit is in 
overeenstemming met de meeste internationale literatuur. Vrouwen en meisjes 
worden meestal slachtoffer van iemand binnen hun directe (familie)kring, 
mannen en jongens vaker van iemand in de kring daarbuiten, zoals buurtgenoten 
en vage kennissen.  
 
Bijna een vijfde van de vrouwelijke en een tiende van de mannelijke slachtoffers 
rapporteert chronische psychische klachten als gevolg van het geweld, en 
daarnaast heeft een substantieel deel problemen met seksualiteit, relatie(s) en 
familie. Welke vorm de psychische klachten aannemen kunnen we in deze 
studie niet vaststellen, maar op basis van de literatuur kunnen we aannemen dat 
dit vooral PTSS-klachten, angsten en depressies zijn (Van Berlo, Van Engen & 
Mooren, 2004).  
 



H O O F D S T U K  1 0  

154 

De gevolgen van seksueel geweld lijken volgens deze studie voor de mannen 
relatief minder ernstig dan voor de vrouwen, zij geven althans minder vaak aan 
dat ze gevolgen hebben ondervonden van seksueel geweld. Uit de literatuur 
blijkt echter dat mannen weliswaar minder vaak in de hulpverlening 
terechtkomen, maar wel eerder in het justitiële circuit. Ze vertonen meer 
agressief en crimineel gedrag, en hebben vaker problemen met alcohol en drugs 
als gevolg van seksueel geweld (zie Loeb et al., 2002). In dit onderzoek kunnen 
we hierover geen uitspraken doen. Het is mogelijk dat mannen psychische 
problemen bij zichzelf minder snel onderkennen; uit de scores op psychische 
gezondheid blijkt dat een even groot percentage mannelijke als vrouwelijke 
slachtoffers psychisch niet gezond is, en dat ze psychisch minder gezond zijn 
dan mensen die geen seksueel geweld hebben meegemaakt.    
 
Seksuele victimisatie hangt bij vrouwen in hoge mate samen met een negatieve 
seksuele beleving en met seksuele disfuncties. Bij mannen is dit nauwelijks het 
geval. Wel hebben mannen relatief vaak een overmatig verlangen. Dit kan 
duiden op overseksualisatie: seks heeft niet de betekenis van intimiteit, maar 
heeft een functie in de zin van bijvoorbeeld controle. Een instrumentele 
betekenis van seks lijkt bij zowel mannen als vrouwen aan de orde in die zin dat 
slachtoffers relatief vaak ooit geld hebben ontvangen voor seks. Seksuele 
problematiek als gevolg van seksueel geweld is zowel in het onderzoek als in de 
hulpverlening onderbelicht. Onder deskundigen verschillen de meningen over de 
vraag of seksuele problemen pas aangepakt moeten worden als de psychische 
gevolgen van het trauma zijn behandeld, of dat ze tegelijkertijd moeten worden 
aangepakt (Brown, 1995). Omdat seksuele problemen samenhangen met PTSS 
(Letourneau et al., 1996), kan het behandelen van seksuele problemen een 
functie hebben in het doorbreken van vermijdingsgedrag en het accepteren van 
emoties, maar uiteraard alleen als dit in een voor het slachtoffer voldoende 
veilige context gebeurt.   
 
Acht op de duizend Nederlandse vrouwen zijn wel eens zwanger geweest als 
gevolg van seksueel geweld. Ook dit is een onderbelicht probleem, dat te maken 
heeft met een dubbel taboe: het is al niet prettig om stil te staan bij seksueel 
geweld en de omvang daarvan, maar een zwangerschap en eventuele kinderen 
als – ultieme – consequentie is nog moeilijker te bevatten. Daarnaast zwijgen de 
slachtoffers zelf vaak, uit schaamte of schuldgevoelens, om het kind te 
beschermen of uit angst het kind kwijt te raken (Boet, 1996). De hulpverlening 
aan deze vrouwen is tot nu toe beperkt gebleven tot twee pilots bij de FIOM 
(Giepmans, 2003) . De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat we niet 
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meer om dit probleem heen kunnen; het gaat tenslotte om tienduizenden 
vrouwen.   
 
De hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld laat in Nederland nog te 
wensen over. Enerzijds is de hulpverlening versnipperd over een groot aantal 
instanties, waarbij de capaciteit van het aanbod en de kwaliteit van de 
hulpverleners sterk kan verschillen, anderzijds wordt seksueel geweld als 
onderliggend probleem in de GGZ vaak niet herkend (Höing et al., 2003). Bijna 
de helft van de slachtoffers heeft behoefte aan hulp, maar heeft die om een of 
andere reden niet gehad. Het hulpaanbod moet in die zin structureel worden 
verbeterd. Dat geldt dan niet alleen voor hulpverlening met betrekking tot het 
trauma op zich, maar ook met betrekking tot specifieke problematiek als gevolg 
daarvan, zoals seksuele problemen en zwangerschap. Daarnaast blijft effectieve 
preventie hard nodig zo lang seksueel geweld een structureel probleem in de 
samenleving is. 
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HOOFSTUK 11 

SEKSUELE DWANG 

Mechtild Höing en Willy van Berlo 

 
Seksueel geweld kan beschreven worden vanuit het perspectief van de 
slachtoffers en vanuit het perspectief van de plegers. Net als bij seksuele 
victimisatie is er ook met betrekking tot het uitoefenen van seksuele dwang in de 
onderzoeksliteratuur sprake van grote verschillen in conceptuele en operationele 
definities (Gijs, 2002). Zo wordt er gesproken over het uitoefenen van seksueel 
geweld, seksueel misbruik, seksuele mishandeling, seksuele agressie en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, waarmee soms maar niet altijd specifieke vormen 
van seksuele dwang bedoeld worden. Verschil is er ook ten aanzien van de vraag 
in wiens ogen het om seksuele dwang gaat. Plegers hebben daar veelal een 
andere visie op dan slachtoffers. In dit hoofdstuk is seksuele dwang gedefinieerd 
vanuit de perceptie van de pleger. Dat wil zeggen dat respondenten als plegers 
worden aangemerkt als ze bevestigend hebben geantwoord op de vraag of ze wel 
eens iemand anders gedwongen hebben seksuele dingen te doen of te ondergaan, 
die die ander eigenlijk niet wilde. Seksuele dwang komt tot uiting in een grote 
variëteit aan gedragingen, met verkrachting en aanranding als de meest in het 
oog springende vormen. Maar ook minder opvallend gedrag zoals vormen van 
seksuele intimidatie op de werkplek – bijvoorbeeld iemand met beloftes van 
promotie overhalen tot seks - en moderne vormen van seksuele dwang – zoals 
iemand dwingen om zich uit te kleden voor de webcam - komen voor. In deze 
studie is geen onderscheid gemaakt naar verschillende vormen van seksuele 
dwang, evenmin is gevraagd naar verschillende typen slachtoffers. Het gaat hier 
om een eerste verkenning van de omvang van het uitoefenen van seksuele 
dwang onder alle lagen van de volwassen Nederlandse bevolking. Anders dan in 
de vorige hoofdstukken kunnen geen uitspraken gedaan worden over de 
zorgbehoefte in verband met seksueel agressief gedrag, omdat dit niet aan de 
plegers gevraagd is.  
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Tabel 11.1 Percentages mannen en vrouwen die ooit seksuele dwang hebben uitgeoefend, 
naar demografische kenmerken 

 Mannen Vrouwen 
Totaal 4,5  2,1  
Leeftijd    
19 - 34 jaar 3,9  1,9  
35 - 54 jaar 4,5  2,6  

55 - 69 jaar 5,4  1,3  

Opleiding    

laag 5,4  2,0  

midden  4,0  1,5  

hoog 4,6  3,1  

Etniciteit    

Nederlands 3,8 ∇ 1,6 ∇ 

ander Europees land 6,0  5,5  
Turks/Marokkaans 8,2  0  
Surinaams/Antilliaans 10,6  3,6  
Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 8,3  2,7  
Religie    
joods-christelijk   4,4  1,4  
islamitisch  11,5 ▲ 5,9 ∆ 
ander geloof 8,9  3,6  
geen geloof 4,0  2,2  
Stedelijkheid    
weinig tot niet 4,3  1,9  
sterk tot matig 4,0  1,8  
zeer sterk 6,2  2,9  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
 
Doelstel l ing en vraagstel l ing 
De doelstelling van deze verkenning ligt met name in het lokaliseren van 
mogelijke risicogroepen en risicofactoren teneinde doeltreffende preventie-
activiteiten te kunnen ontwikkelen. De omvang van het uitoefenen van seksuele 
dwang ooit en in het afgelopen jaar wordt beschreven voor de gehele bevolking 
en voor subgroepen op basis van demografische kenmerken. De samenhang 
tussen het uitoefenen van seksuele dwang en psychisch, relationeel en subjectief 
seksueel functioneren wordt geëxploreerd evenals de samenhang tussen 
daderschap en seksueel gedrag. Hierbij is gekeken naar: kijken naar porno, 
ervaringen met cyberseks en betaalde seks en pedofiele verlangens. Tot slot 
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wordt de relatie tussen seksueel dwingen en zelf slachtoffer zijn geweest onder 
de loep genomen. 
 
Een aanvullende vraag is welke rol externe (sociale en juridische) dan wel 
interne controlemechanismen spelen bij het uitoefenen van seksuele dwang, 
althans in de perceptie van mensen zelf. Met andere woorden hoeveel en welke 
mensen achten zichzelf in staat tot het uitoefenen van seksuele dwang als 
externe controlemechanismen zouden ontbreken? Nadrukkelijk moet gezegd 
worden dat het hier niet om het lokaliseren van een potentiële dadergroep gaat, 
aangezien onderzoeksresultaten ten aanzien van de samenhang tussen 
daadwerkelijk daderschap en de geneigdheid tot seksuele dwang tegenstrijdig 
zijn (Malamuth 1989a, Malamuth, 1989b).  
 
In de vragenlijst zijn drie vragen gesteld over het plegen van seksuele agressie. 
Er is gevraagd of en hoe vaak ze zelf ooit in hun leven iemand tot iets seksueels 
hebben gedwongen dat die ander eigenlijk niet wilde en zo ja, wanneer dat voor 
het laatst was. Tevens is aan iedereen gevraagd hoe waarschijnlijk het zou zijn 
dat zij iemand tot iets seksueels zouden dwingen, als ze er zeker van zouden zijn 
dat niemand het te weten zou komen en ze er niet voor gestraft zouden kunnen 
worden. Deze laatste vraag is ontleend aan Briere en Malamuth (1983).  
 
11.1 Aantal  plegers van seksuele dwang 

Prevalent ie 
Het aantal mannen en vrouwen dat aangeeft ooit iemand anders te hebben 
gedwongen tot iets seksueels is klein, gezien het grote aantal slachtoffers, 
namelijk gemiddeld vijf op de honderd mannen en twee op de honderd vrouwen. 
(zie tabel 11.1). Deze cijfers komen sterk overeen met enkele andere 
Nederlandse en internationale studies waarin op vergelijkbare wijze (vaak met 
één globale vraag) gevraagd is naar het ooit iemand gedwongen hebben. In 
hoeverre het daarbij om gedwongen geslachtsgemeenschap gaat, is vanwege de 
beperkte vraagstelling vaak onbekend. Uit een representatief Nederlands 
onderzoek onder jongeren tot 25 jaar blijkt om te beginnen dat 4,7% van de 
mannen en 1,2 % van de vrouwen tussen 18 en 25 jaar rapporteert ooit iemand 
gedwongen te hebben tot seks (De Graaf et al. 2005), waarbij de overeenkomst 
met de hier gevonden percentages opvallend is gezien het grote verschil in 
leeftijd en dus seksuele ervaring met de veel oudere populatie in deze studie. 
Wanneer we naar dezelfde leeftijdsgroep kijken in deze studie, dan heeft 4,6% 
van de mannen tot 25 jaar (n = 283) en 0,8% van de vrouwen tot 25 jaar (n = 
266) al eens seksuele dwang uitgeoefend. Kennelijk is de kans op het uitoefenen 
van seksuele dwang bij mannen relatief groot vóór hun 25e, terwijl vrouwen dit 
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vaker op iets oudere leeftijd doen. In Tsjechië (Weiss en Zverina, 1999) geeft 
4,8% van de mannen ouder dan 15 jaar toe ooit een vrouw tot geslachts-
gemeenschap gedwongen te hebben. In een meta-analyse van Amerikaans 
onderzoek komt Spitzberg (1999) op basis van 11 studies tot de conclusie dat 
gemiddeld 4,7% van de mannen toegeeft ooit een vrouw tot geslachts-
gemeenschap gedwongen te hebben. Gemiddeld geeft overigens een aanzienlijk 
hoger percentage, 11% van de mannen, een poging tot verkrachting toe. In één 
studie geeft 3% van de vrouwen aan ooit een man tot geslachtsgemeenschap te 
hebben gedwongen. Wanneer uitgebreider naar seksuele dwang wordt gevraagd, 
is het resulterende prevalentiecijfer veelal hoger dan hier gevonden. Schwarz en 
DeKeseredy (2000) vonden in een onderzoek onder Canadese collegestudenten 
(gemiddeld 22,3 jaar oud) dat 18,8% toegeeft ooit een vrouw tot iets seksueels 
gedwongen te hebben, dit betreft echter niet alleen verkrachting. In een Duitse 
studie (Krahé 1998; Krahé, Waizenhöfer en Möller, 2003) gaf 11,7 % van 197 
jonge mannen (gemiddelde leeftijd = 17) toe, door middel van fysiek geweld 
iemand gedwongen te hebben tot geslachtsgemeenschap. Van een vrouwelijke 
steekproef van 248 vrouwen (gemiddelde leeftijd 18 jaar) had 2,8% wel eens 
iemand gedwongen tot geslachtsgemeenschap.  
 
De prevalentie van uitoefenen van dwang verschilt in onze steekproef 
nauwelijks naar leeftijd, opleidingsniveau of woonomgeving, al is het 
percentage plegers onder zowel mannen als vrouwen in een sterk stedelijke 
omgeving iets hoger (6,2% van de mannen en 2,9% van de vrouwen). 
Verschillen zijn er daarentegen wel als men kijkt naar herkomst en religie.  
 
De herkomst van de respondenten is in dit hoofdstuk in zes categorieën 
uitgesplitst en niet in vier. Extra uitgesplitst zijn de herkomstcategorieën ‘ander 
Europees land’ (n = 168 mannen en 219 vrouwen) en ‘Indonesië of voormalig 
Nederlands Indië’ (n = 109 mannen en 111 vrouwen). Hiervoor is gekozen, 
omdat in deze herkomstcategorieën de prevalentie en incidentiecijfers opvallend 
hoog waren, en het om relatief grote bevolkingsgroepen gaat. Onder de mannen 
van Nederlandse afkomst (zowel vader als moeder in Nederland geboren) 
bevinden zich de minste plegers in vergelijking met de mannen uit andere 
bevolkingsgroepen. Vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst oefenen 
helemaal geen seksuele dwang uit, maar omdat het hierbij om relatief kleine 
groepen gaat, is dit niet statistisch significant. Vrouwen met een Nederlandse 
afkomst rapporteren eveneens duidelijk minder vaak seksuele dwang dan 
vrouwen met een andere afkomst. Kijkt men naar religie, dan valt op dat zowel 
bij de mannen als bij de vrouwen er onder de praktiserende moslims een relatief 
hoog percentage plegers van seksuele dwang voorkomt. Het gaat echter in 
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absolute aantallen om een kleine groep. Van de vier mannen die praktiserend 
moslim en pleger van seksuele dwang zijn, hebben er twee een Marokkaanse 
achtergrond, de anderen zijn afkomstig uit Turkije en uit een Europees land. Bij 
de drie vrouwen die praktiserend moslim zijn en seksuele dwang hebben 
gepleegd gaat het hier in alle gevallen om vrouwen die uit een Europees land 
komen. Zowel voor herkomst als voor religie is berekend of deze effecten ook 
overeind blijven wanneer de invloed van opleidings- en leeftijdsverschillen 
binnen de verschillende categorieën wordt uitgeschakeld. Wat etniciteit betreft is 
dit het geval: autochtone mannen en vrouwen (de laatste zelfs sterker) 
rapporteren ook relatief weinig seksuele dwang bij controle voor 
opleidingsniveau en leeftijd. De effecten van religie bereiken daarbij echter geen 
significantie meer. Bij mannen speelt met name de leeftijd een interveniërende 
rol, bij de vrouwen gaat het om een gecombineerd effect van leeftijd en 
opleidingsniveau. Gezien de kleine aantallen in deze studie is nader onderzoek 
op dit vlak sterk gewenst. 
 
Frequentie  en incidentie   
Bij de seksuele dwang die hiervoor is beschreven gaat het in grote meerderheid 
om eenmalige gebeurtenissen uit het verleden. Van de 94 mannelijke plegers in 
onze steekproef hebben 88 (94%) ‘een enkele keer’ seksuele dwang uitgeoefend 
en zes hebben dit ‘meerdere keren’ of ‘vaak’ gedaan. Bij 80 mannelijke plegers 
(85%) is de laatste gebeurtenis langer dan een jaar geleden. Van de 43 
vrouwelijke plegers in onze steekproef hebben 38 (86%) een enkele keer 
seksuele dwang uitgeoefend en de overige vijf hebben het vaker gedaan. Bij 40 
(94%) van hen gaat het om een gebeurtenis die langer dan één jaar geleden is.  
 
Gemiddeld zeven op de duizend mannen en één op de duizend vrouwen (niet in 
tabel) hebben dus ook in het afgelopen jaar nog seksuele dwang uitgeoefend. In 
absolute aantallen gaat het om vijftien mannen en drie vrouwen. Drie van de 
2071 mannen (0,1%) hebben meerdere keren of vaak in het afgelopen jaar 
seksuele dwang uitgeoefend, en hetzelfde geldt voor één van de 2075 vrouwen 
(0,05%). Gezien de kleine aantallen moet een verdere beschouwing van deze 
groep achterwege blijven. 
 
11.2 Aantal  mensen dat seksuele dwang niet  uitsluit  

Zou men seksuele dwang uitoefenen als niemand het te weten kwam en er geen 
sancties op stonden? Dit lijkt de meeste ondervraagde mannen en vrouwen 
uitgesloten of heel onwaarschijnlijk. Toch is er een groep voor wie dit niet 
volkomen ondenkbaar is, namelijk gemiddeld 13% van de mannen en 5% van de 
vrouwen (tabel 11.3). Dit percentage is beduidend hoger bij mannen in de 
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jongste leeftijdscategorie, bij mannen met een Indonesische achtergrond en bij 
mannen die praktiserend moslim zijn. Wanneer rekening wordt gehouden met de 
leeftijd en het opleidingsniveau binnen deze groepen, dan verdwijnen deze 
laatste effecten overigens en scoren alleen de Nederlandse mannen significant 
lager dan alle andere groepen. Bij de mannen speelt leeftijd een belangrijkere rol 
dan opleiding, bij de vrouwen is dit precies andersom. Bij de vrouwen is het 
percentage dat het uitoefenen van seksuele dwang niet helemaal uitsluit het 
hoogst bij vrouwen met een lage opleiding en vrouwen die praktiserend moslim 
zijn. Bij de zes vrouwen die praktiserend moslim zijn en uitoefenen van seksuele 
dwang niet uitsluiten, betreft het drie vrouwen die uit een ander Europees land 
komen en respectievelijk één Turkse, één Marokkaanse en één Nederlandse 
vrouw. Dit geeft aan dat grote voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren 
van resultaten als deze. Overigens is ook verder onderzoek naar de aard van de 
dwang waarop hier gedoeld wordt nodig om deze bevindingen betekenis te 
kunnen geven.  
 
De vraag is in welke mate mensen die het zich kunnen voorstellen ooit seksuele 
dwang uit te oefenen, dit ook in de praktijk daadwerkelijk doen. Dit blijkt 
slechts beperkt het geval te zijn. De samenhang tussen de mate waarin men het 
uitoefenen van seksuele dwang denkbaar acht en het daadwerkelijk hebben 
uitgeoefend van seksuele dwang is klein tot medium bij mannen (r = .22; p < 
.01) en slechts marginaal bij vrouwen (r = .10; p < .01).  
 
11.3 Psychosociaal  en seksueel  functioneren van plegers 

Over het algemeen hangt het uitoefenen van seksuele dwang slechts beperkt 
samen met het psychosociaal en seksueel functioneren (tabel 11.3). Dit geldt 
zowel voor mannen als voor vrouwen. Mannen die seksuele dwang hebben 
uitgeoefend hebben wel vaker last van seksuele stress en van overmatig seksueel 
verlangen. Zowel mannen als vrouwen die dwang hebben uitgeoefend, hebben 
vaker seks tegen betaling gehad. Van de mannelijke plegers van seksuele dwang 
heeft 50% wel eens betaald voor seks en 13% heeft wel eens geld ontvangen 
voor seks. Bij de niet-plegers zijn deze cijfers respectievelijk 24% en 3%. Van 
de vrouwelijke plegers van seksuele dwang heeft 17% wel eens geld ontvangen 
voor seks en 5% wel eens geld betaald voor seks, tegen 3% respectievelijk 0,3 % 
van de vrouwelijke niet-plegers. In de context van commerciële seks komt 
dwang mogelijk in een ander licht te staan, omdat het bijvoorbeeld kan gaan om 
een klant dwingen een condoom te gebruiken. Uitsluitsel over hoe dit voor de 
hier betrokkenen precies begrepen moet worden, kunnen we niet geven.  
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Veel talrijker zijn de samenhangen tussen de mate waarin men zichzelf in staat 
acht tot het uitoefenen van seksuele dwang en het psychosociale en seksuele 
functioneren. Over de gehele linie is het psychosociale functioneren en de 
seksuele beleving van mannen die zich in staat achten tot het uitoefenen van 
seksuele dwang minder positief, al gaat het ook hier steeds om kleine effecten. 
Als het gaat om seksueel gedrag worden er bij de totale groep mannen 
samenhangen gevonden met de pornoconsumptie en met het betalen voor seks.  
 
Bij de vrouwen hangt de perceptie van de geneigdheid tot seksuele dwang 
nauwelijks samen met het psychosociaal en seksueel functioneren. Kleine 
effecten worden gevonden voor overmatige seksuele belangstelling, seksuele 
schuldgevoelens en betalen voor seks. Vrouwen die vaker betaald hebben voor 
seks, achten de kans dat zij seksuele dwang zouden uitoefenen groter. 
 
Tabel 11.2 Percentages mannen en vrouwen die seksuele dwang niet uitsluiten  
 Mannen Vrouwen 
Totaal 12,7  5,0  
Leeftijd    
19 - 34 jaar 17,7 ▲ 5,9  
35 - 54 jaar 10,3  4,9  

55 - 69 jaar 10,1  4,0  

Opleiding    

laag 15,0  8,1 ▲ 

midden  12,6  3,3  

hoog 10,5  3,5  

Etniciteit    

Nederland 11,0  5,0  

ander Europees land 17,3  4,1  
Turkije/Marokko 16,4  4,3  
Suriname/Antillen 21,3  7,4  
Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 21,1 ▲ 3,6  
Religie    
joods-christelijk  11,1  5,0  
islamitisch  25,6 ∆ 25,0 ▲ 
ander geloof  16,7  12,5 ∆ 
geen geloof  12,7  4,5  
Stedelijkheid    
weinig tot niet 11,7  3,8  
sterk tot matig 11,7  5,7  
zeer sterk 14,8  4,2  
▲ ∆/▼   = significant hoger/lager percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
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Tabel 11.3 Samenhangen met psychosociaal en seksueel functioneren 

 
Frequentie uitoefenen 

van seksuele dwang (ooit)

Mate waarin seksuele 
dwang denkbaar 

wordt geacht 

 man vrouw man vrouw 
Psychosociaal functioneren     
Psychische ongezondheid       .12     
Relatieproblematiek   .17    
Seksuele beleving     
Seksuele stress .11    .14    
Overmatig verlangen .13    .22   .13   
Seksuele schuldgevoelens   .17   .12   
(Positieve) beleving van seks   .12  
Seksuele zelfachting   .15    
Seksuele interactiecompetentie   .17    
Seksuele satisfactie   .19    
Seksueel gedrag     
Frequentie van pornogebruik   .14    
Frequentie van cyberseks     
Frequentie betaald voor seks .12   .11   .12   .12   
Frequentie geld ontvangen voor seks .13   .12     
Pedofiele verlangens    .15  
NB: alle hier getoonde correlaties zijn significant bij p<.01 
 
11.4 Seksueel  geweld in de voorgeschiedenis 

Wie eenmaal seksuele dwang heeft ervaren, loopt een grotere kans zelf ook in de 
fout te gaan, zo blijkt uit onze gegevens. Deze relatie wordt hier vanuit twee 
invalshoeken belicht. Ten eerste wordt het percentage slachtoffers onder de 
plegers weergegeven (tabel 11.4) en vervolgens is gekeken hoeveel slachtoffers 
van seksueel misbruik in de jeugd zelf ook plegers van seksuele dwang worden 
(niet in tabel). Vaak wordt immers verondersteld dat seksueel misbruik in de 
jeugd tot het plegen van seksuele dwang kan leiden (Putnam, 2003). Onder de 
mannelijke plegers is één op de vijf zelf ooit slachtoffer van seksueel geweld 
geweest, terwijl dit slechts voor 6% van de niet-plegers geldt. Van de 
vrouwelijke plegers is zelfs 60% ooit zelf slachtoffer van seksueel geweld 
geweest, maar ook voor vrouwen in het algemeen is dit cijfer hoog. Illustratief is 
een percentage van bijna 39% voor de vrouwelijke niet-plegers in deze studie. 
Onder de mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd is het 
percentage dat zelf ooit seksuele dwang heeft gepleegd 18,2%, ruim viermaal 
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zoveel als onder de mannen die geen slachtoffer zijn geweest (4,4%). Onder de 
vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd is het percentage 
plegers drie en een half maal zo hoog als onder de niet-slachtoffers, namelijk 
5,6% tegen 1,6% onder de vrouwen die geen slachtoffer van seksueel misbruik 
in de jeugd zijn geweest.  
 
Tabel 11.4 Percentages slachtoffers van seksueel geweld onder plegers en niet-plegers 

van seksuele dwang  
  Mannen Vrouwen 

 
Plegers 
(n=94)

 Niet-
plegers

(n=1978) 
Plegers 
(n=43)

 Niet-
plegers 

(n=2032) 

 

Ooit slachtoffer geweest 21,3▲ 5,9 59,5▲ 38,4  
Slachtoffer seksueel misbruik jeugd 4,3▲ 0,9 31,0▲ 10,7  
▲  = significant hoger dan in de categorie niet-plegers (p≤0.01) 
 
11.5 Conclusie  

In het vorige hoofdstuk bleek dat 7% van de mannen en 39% van de vrouwen 
ooit slachtoffer is geworden van seksuele dwang. Het aantal mannen en vrouwen 
dat toegeeft ooit seksuele dwang te hebben uitgeoefend, is daarentegen 
aanzienlijk kleiner, namelijk 4,5% van de volwassen mannen en 2,1% van de 
volwassen vrouwen. Dit verschil roept vragen op. Behalve dat plegers natuurlijk 
meerdere slachtoffers kunnen hebben gemaakt, ligt het voor de hand dat het hier 
om een onderschatting van het aantal plegers gaat, waarvoor twee mogelijke 
oorzaken zijn aan te wijzen. Het feit dat het om een mogelijk strafrechtelijk 
vervolgbaar gedrag gaat, dat sterk negatief gewaardeerd wordt en derhalve 
omgeven is met schuld- en schaamtegevoelens, maakt het aannemelijk dat 
zelfrapportage zoals in deze studie is gehanteerd, leidt tot onderrapportage. 
Daarnaast gaat het hier om seksuele dwang in de perceptie van de plegers. Veel 
plegers vinden echter dat er van dwang slechts sprake is als er fysieke dwang of 
fysiek geweld is gebruikt. Verbale of indirecte vormen van dwang (bijvoorbeeld 
gebruik maken van de afhankelijkheidspositie van het slachtoffer) worden 
vermoedelijk veel minder vaak door daders erkend als vormen van dwang 
(Beelen, 1989). In preventieactiviteiten gericht op plegers van seksuele dwang 
zal daarom veel aandacht moeten worden geschonken aan de perceptie van 
dwang.  
 
Groepen met een verhoogde kans op het uitoefenen van seksuele dwang zijn 
mannen in het algemeen en mannen en vrouwen met een allochtone achtergrond, 
waarbij opgemerkt moet worden dat dit niet geldt voor Turkse en Marokkaanse 
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vrouwen. Ook de in onze steekproef vertegenwoordigde mannen en vrouwen die 
praktiserend moslim zijn (m.u.v. Turkse en Marokkaanse vrouwen) hebben een 
verhoogde kans om seksuele dwang te rapporteren, hoewel dit effect mede 
toegeschreven moet worden aan lagere leeftijd en opleidingsniveau van deze 
groepen. Deze uitkomsten komen desalniettemin overeen met de risicofactoren 
die in het bevolkingsonderzoek onder Nederlandse jongeren tot 25 jaar zijn 
gevonden, zij het dat daar de Surinaamse meiden niet als relatief dwingend naar 
voren kwamen (De Graaf et al., 2005), terwijl dit in dit onderzoek wel geldt 
voor de volwassen Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Allochtone jongens 
rapporteerden daar echter relatief vaak dwang uitgeoefend te hebben, hetgeen 
ook hier bij volwassen allochtone mannen het geval is. Dit kan mogelijk 
verklaard worden uit het feit dat in de meeste culturen de sekseongelijkheid 
groter is dan in de Nederlandse samenleving en vrouw-vijandige normen en 
waarden een grotere voedingsbodem hebben. Dit geldt ook met name voor de 
Turkse en Marokkaanse cultuur (Vennix & Vanwesenbeeck, 2005). 
Herhaaldelijk is in onderzoek gevonden dat een vijandige houding tegenover 
vrouwen samenhangt met een grotere kans om dader te worden van seksueel 
geweld (Vanwesenbeeck et al., 2003, Malamuth, Heavey & Linz, 1996; 
Marshall & Moulden, 2001). Daarnaast kan een gebrek aan sociale integratie 
ook samenhangen met het plegen van seksuele dwang (Borowsky, Hogan & 
Ireland, 1997).   
 
Andere risicofactoren zijn een overmatig seksueel verlangen bij mannen en 
betaalde sekscontacten, waarbij voor vrouwelijke sekswerkers geldt, dat het 
afdwingen van condoomgebruik en dus veilige seks uiteraard wenselijk is. De 
alom veronderstelde relatie tussen slachtofferschap en plegerschap, tot slot, 
wordt in dit bevolkingsonderzoek wederom overtuigend bevestigd, en benadrukt 
eens te meer het grote belang van preventie van seksueel geweld.  
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HOOFDSTUK 12 

SEKSUALITEIT EN SEKSUELE GEZONDHEID BIJ 
HOMO- EN BISEKSUELEN 

Lisette Kuyper 

 
Welk percentage van de Nederlandse bevolking heeft seksueel contact gehad 
met iemand van hetzelfde geslacht, voelt zich tot seksegenoten aangetrokken of 
benoemt zichzelf als homo-, bi- of heteroseksueel? Is dit afhankelijk van 
leeftijd, opleiding of stedelijkheid? In hoeverre zijn omringende personen 
(bijvoorbeeld ouders, collega’s of huisarts) op de hoogte van iemands seksuele 
voorkeur? Hebben homo- en biseksuelen te maken gekregen met negatieve 
reacties van anderen op hun seksuele voorkeur? Hoe beoordelen ze de situatie in 
Nederland anno 2006 voor homo- en biseksuelen: beter of slechter dan vijf jaar 
geleden? Wat is de zorgbehoefte van de respondenten, homo- én heteroseksueel, 
op het gebied van gender- en seksuele identiteit? En: verschillen hetero-, homo- 
en biseksuelen met betrekking tot relaties en seksualiteit? 
 
In grootschalig onderzoek wordt nog steeds te weinig naar seksuele oriëntatie 
gevraagd. Seksuele oriëntatie wordt dan niet als apart demografisch kenmerk 
opgenomen in de analyses en verslaglegging, waardoor er geen inzicht wordt 
verkregen in de leefsituatie en gezondheid van homo-, bi-, en heteroseksuelen. 
In onderzoek dat specifiek is gericht op de homo- en biseksuele (sub)populatie 
wordt hier juist rekening mee gehouden, alleen is een goede vergelijking met 
heteroseksuelen dan vaak niet mogelijk. In het huidige bevolkingsonderzoek is 
seksuele oriëntatie uitgebreid bevraagd. Er is gevraagd naar seksueel gedrag, 
identiteit en aantrekking. Ook is er, door middel van een aanvullende werving 
(zie hoofdstuk 1), voor gezorgd dat de groep homo- en biseksuele mannen en 
vrouwen groot genoeg is om betrouwbare uitspraken over de verschillende 
groepen te doen. Zo kan een goed beeld worden geschetst van de seksuele 
gezondheid van homo- en biseksuelen anno 2006. In dit hoofdstuk kunnen dan 
ook alle hierboven genoemde vragen worden beantwoord. 
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12.1 Aantrekking,  seksueel  gedrag en identiteit  

Het huidige onderzoek bevraagt drie verschillende aspecten van seksuele 
voorkeur: aantrekking, seksueel gedrag (gedurende het hele leven en gedurende 
de afgelopen zes maanden) en identiteit. De percentages voor mannen staan in 
tabel 12.1 en voor vrouwen in tabel 12.2. Deze percentages hebben alleen 
betrekking op de steekproef zonder de aanvullende werving en zijn dus 
representatief voor de algemene Nederlandse bevolking. 
 
Van de drie aspecten komt bij zowel mannen als vrouwen aantrekking tot 
seksegenoten (al dan niet in combinatie met aantrekking tot de andere sekse) het 
meeste voor, gevolgd door ooit (ook) seks hebben gehad met een seksegenoot 
en, tot slot, zelfidentificatie als homo- of biseksueel. Zo voelt 13% van de 
mannen zich tot mannen of tot beide seksen aangetrokken, maar noemt ‘slechts’ 
7% zich homo- of biseksueel. Bij de vrouwen liggen deze percentages nog 
verder uit elkaar: 18% voelt zich (ook) tot vrouwen aangetrokken, maar slechts 
6% beschouwt zichzelf als lesbisch of biseksueel. Voor mannen geldt dat 
seksuele ervaringen met beide seksen vaker voorkomen dan seksuele ervaringen 
met louter seksegenoten als gekeken wordt naar de ‘lifetime’ prevalentie (10% 
heeft ooit seks gehad met beide geslachten, 3% met alleen mannen) maar dat in 
het afgelopen half jaar dat net andersom ligt (3% heeft seks gehad met beide 
seksen, 5% alleen met mannen). Voor vrouwen ligt dat anders: zowel gedurende 
het leven als in het afgelopen half jaar hebben meer vrouwen seksuele 
ervaringen met beide seksen dan met alleen vrouwen.  
 
Samenhang met demografische kenmerken 
Ook verschillen naar demografische kenmerken voor aantrekking, seksueel 
gedrag en identiteit liggen verschillend voor mannen en vrouwen. Voor mannen 
geldt dat alleen stedelijkheid van belang is: mannen die in zeer sterk stedelijke 
gebieden wonen, voelen zich vaker uitsluitend tot mannen aangetrokken, hebben 
vaker alleen met mannen seks gehad (in hun leven en in het afgelopen half jaar) 
en noemen zichzelf vaker homoseksueel dan degenen die in de weinig stedelijke 
gebieden wonen. Het verschil is flink. Zo noemt in de grote steden bijna één op 
de tien mannen zichzelf homoseksueel (9%), terwijl dit op het platteland nog 
geen één op de dertig mannen is (3%). Ongetwijfeld trekt het stadsleven mannen 
die van mannen houden aan, omdat er meer activiteiten en uitgaans-
gelegenheden zijn. Een aanvullende verklaring kan zijn dat, doordat de 
gelegenheid er is, men eerder met homoseksualiteit in aanraking komt en er 
ervaring mee opdoet.  
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Bij vrouwen zien we dit verschil naar stedelijkheid echter niet. Voor hen is 
aantrekking, seksueel gedrag en identiteit daarentegen wel gerelateerd aan 
leeftijd en opleiding (ook bij hen zijn er geen verschillen naar etniciteit). Oudere 
vrouwen (55-69) hebben relatief minder ervaring met seksegenoten. Dit is het 
cohort dat is opgegroeid in een tijd dat het voor vrouwen vanzelfsprekend was 
om van huis uit met een man te trouwen en er op homoseksualiteit een groot 
taboe lag. Opleiding vertoont bij vrouwen hetzelfde patroon dat al eerder uit 
onderzoek naar voren kwam (zie bijvoorbeeld Sandfort, 1998): degenen met een 
hogere opleiding zijn vaker bi- of homoseksueel dan respondenten met van een 
lager opleidingsniveau. Vrouwen uit de hoogste opleidingsgroep voelen zich 
bijvoorbeeld twee keer zo vaak tot beide seksen aangetrokken dan vrouwen uit 
de laagste opleidingsgroep. Ook hier zijn verschillende verklaringen te geven. 
Het is mogelijk dat vrouwen met een hoge opleiding door hun economische en 
maatschappelijke zelfstandigheid meer vrijheid en tijd hebben voor het kiezen 
van mannelijke of vrouwelijke partners. Een andere mogelijkheid is dat zij zich 
in een tolerantere omgeving bevinden (een hogere opleiding is gerelateerd aan 
een positievere attitude ten opzichte van homoseksualiteit, zie onder andere Van 
de Meerendonk & Scheepers, 2004) waardoor er op aantrekking tot 
seksegenoten, homoseksueel gedrag en een homo- of biseksuele identiteit 
minder stigma en sociale sancties volgen dan bij vrouwen uit de lagere 
opleidingsgroepen. 
 
Over de redenen waarom bij mannen en vrouwen andere demografische 
variabelen gerelateerd zijn aan seksuele voorkeur kan alleen gespeculeerd 
worden. Misschien trekt de grote stad wel homoseksuele mannen aan, maar geen 
lesbische vrouwen, omdat zelfs daar voor mannen veel meer kroegen, 
activiteiten en ontmoetingsgelegenheden zijn dan voor vrouwen. Wellicht is 
leeftijd bij mannen niet gerelateerd aan voorkeur, omdat mannen ook in eerdere 
tijden meer bewegingsvrijheid en keuzemogelijkheden hadden dan vrouwen. 
Dat er bij mannen geen relatie gevonden wordt tussen het opleidingsniveau en 
de seksuele voorkeur is opvallend en in strijd met andere onderzoeksresultaten 
(bijvoorbeeld Sandfort, 1998).  
 
Aantrekking,  seksueel  gedrag en identi tei t  
Zoals uit het voorgaande blijkt, lopen de percentages van respondenten die zich 
aangetrokken voelen tot seksegenoten, daar seks mee hebben gehad of zichzelf 
homo/lesbisch of bi noemen nogal uiteen. Zo zegt bijvoorbeeld 16% van de 
vrouwen zich aangetrokken te voelen tot beide geslachten, terwijl 12% 
gedurende het leven met beiden seks heeft gehad en 3% zich biseksueel noemt. 
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In tabel 12.3 staat weergegeven hoe aantrekking, seksueel gedrag en identiteit 
zich tot elkaar verhouden.  
 
Tabel 12.3 Combinaties van seksuele aantrekking tot seksegenoten, seksueel gedrag met 

seksegenoten en seksuele identiteit, naar sekse (%)* 
  Mannen Vrouwen 
Alleen homo/biseksuele aantrekking 3,1  8,7  
Alleen homo/biseksueel seksueel gedrag 2,8  3,2  

Alleen homo/biseksuele identiteit 0,4  0  

Homo/biseksueel seksueel gedrag en aantrekking (geen identiteit) 3,1  4,1  

Homo/biseksuele identiteit en aantrekking (geen homo/biseksueel  
seksueel gedrag) 0,3  0,7  

Homo/biseksuele identiteit en seksueel gedrag (geen homo/biseksuele  
aantrekking) 0  0  

Homo/biseksuele identiteit, aantrekking en gedrag 6,1  5,2  

Heteroseksuele identiteit, aantrekking en gedrag 83,5  78,1  

n 2007  1996  
* De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn vanwege te kleine groepen niet getoetst. 
 
Van de mannen omschrijft 84% zich als exclusief heteroseksueel, in de zin dat 
ze zich niet tot mannen aangetrokken voelen, er nooit seks mee hebben gehad en 
zichzelf benoemen als heteroseksueel. De overige 16% van de mannen heeft 
minstens op één van deze aspecten homo- of biseksuele ervaring. Het grootste 
deel daarvan (6%) is consistent in zijn voorkeur en voelt zich tot seksegenoten 
aangetrokken, heeft er (minstens ooit) seksueel contact mee gehad én benoemt 
zichzelf als homo- of biseksueel. Geëxtrapoleerd naar de Nederlandse bevolking 
van 19 tot 69 jaar zijn dit tussen de 278.000 en 392.000 mannen van 19 t/m 69 
jaar20. Bij de vrouwen is de exclusief heteroseksuele groep met 78% kleiner dan 
bij mannen. Ruim één op de vijf vrouwen heeft minstens enige homoseksuele 
gevoelens en/of ervaring. Daarvan zegt het grootste deel zich echter alleen 
aangetrokken te voelen tot vrouwen (9%). De ‘consistente’ groep die zich 
aangetrokken voelt tot seksegenoten, er ooit seks mee heeft gehad én zichzelf als 
homo- of biseksueel omschrijft volgt daarop (5%) en is, verrassend genoeg, niet 
veel kleiner dan onder mannen. Naar schatting gaat het hier in Nederland om 
223.000 tot 278.000 vrouwen van 19 t/m 69 jaar. 
 

                                                        
20  Van alle geëxtrapoleerde aantallen wordt in dit hoofdstuk het 95% betrouwbaarheids-
interval genoemd. 



S E K S U E L E  G E Z O N D H E I D  B I J  H O L E B I ’ S  

 173

Vergel i jk ing met  andere landen en t i jden 
Historische en internationale vergelijkingen van onderzoeksresultaten zijn vaak 
problematisch. Naast de algemene problemen zoals verschillen in de 
formulering van de vraag, de wervingsmethode en de meetmethoden, kunnen 
antwoorden op vragen over seksuele oriëntatie sterk afhangen van de sociale 
acceptatie van homoseksualiteit in een land of tijdsperiode (zie voor een 
uitgebreide discussie over vergelijkingen tussen landen bij seksualiteits-
onderzoek Hubert, 1998). In tijden en landen waar de publieke opinie negatiever 
is over homoseksualiteit kan het zijn dat respondenten minder snel seks met 
seksegenoten rapporteren. Toch is het niet aannemelijk dat eventuele verschillen 
tussen tijdsperioden en landen alleen daaraan toe te schrijven zijn. Met deze 
kanttekeningen in het achterhoofd worden de huidige bevindingen hieronder 
vergeleken met resultaten van Nederlands onderzoek begin jaren negentig en 
met recente cijfers uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en 
Australië.   
 
In het ‘Seksualiteit in Nederland 3’ onderzoek is seksuele oriëntatie uitgebreid 
aan de orde gekomen (Van Zessen & Sandfort, 1991)21. Twee onderwerpen zijn 
op vergelijkbare wijze bevraagd: seksueel contact en zelfbenoeming. Begin 
jaren negentig rapporteert 12% van de mannen en 4% van de vrouwen ooit 
seksueel contact gehad te hebben met een seksegenoot. Anno 2006 zijn deze 
cijfers, respectievelijk, 13% en 12%. Voor seks in kortere, recente periodes 
geldt, dat 15 jaar geleden 6% van de mannen en 0,8% van de vrouwen seks had 
gehad met een seksegenoot in het afgelopen jaar. De percentages zijn nu, 
respectievelijk, 8% en 6% (in het afgelopen half jaar). In 1989 gaf 4% van de 
mannen en 0,4% van de vrouwen aan zich (overwegend) homoseksueel te 
voelen. In 2006 geldt dat voor eenzelfde percentage mannen en voor 3% van de 
vrouwen. Het lijkt er dus op dat het aantal homoseksuele mannen nagenoeg 
gelijk is gebleven, maar het aantal lesbische vrouwen (qua seksuele ervaring én 
identiteit) flink is toegenomen. Ook uit een recent, grootschalig onderzoek onder 
jongeren komt naar voren dat de omvang van de groep lesbische meiden veel 
groter is dan verwacht, en, als niet alleen naar het daadwerkelijke gedrag 
gekeken wordt, het aantal homoseksuele jongens op sommige gebieden 
overstijgt (De Graaf et al., 2005). Een voorbeeld is dat meisjes vaker een keer 
seks met een seksegenootje zouden willen uitproberen. 
 

                                                        
21 In ‘Seksualiteit in Nederland’ 3 betreft de leeftijdsgroep 18-50 jarigen (in de huidige studie 
is dit 18-69 jarigen). Beperken we de leeftijdsgroep van onze data ook tot en met 50, dan 
blijven de nu volgende resultaten overeind. 
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Hoe valt het te verklaren dat het percentage lesbische vrouwen wel flink 
toeneemt, maar het aantal homoseksuele mannen vrijwel gelijk blijft? Wellicht 
spelen zowel etiologie en aard van seksuele oriëntatie als maatschappelijke 
opvattingen een rol. De afgelopen twintig jaar is de attitude ten aanzien van 
homoseksualiteit op veel terreinen positiever geworden (Adolfsen & 
Keuzenkamp, 2006). Ook wordt de seksualiteit van vrouwen in haar 
algemeenheid steeds minder aan restricties onderworpen. Daarnaast is betoogd 
dat vrouwelijke homoseksualiteit (als onderdeel van vrouwelijke seksualiteit in 
zijn algemeenheid) meer contextgevoelig lijkt en meer flexibel is (Baumeister, 
2000), terwijl mannelijke (homo)seksualiteit statischer zou zijn en, bovendien, 
deels genetisch bepaald. Voor vrouwen is die evidentie (nog) goeddeels afwezig 
(Peplau & Garnets, 2000). Doordat de vrouwelijke seksualiteit een stuk 
flexibeler lijkt, kan het zijn dat vrouwen ten tijde van de negatievere attitude ten 
opzichte van homoseksualiteit, zich meer op mannelijke partners richten, minder 
seks met vrouwen hebben en zichzelf minder snel als lesbisch beschouwen. 
Voor mannen laat seksuele oriëntatie zich wellicht minder snel beïnvloeden door 
maatschappelijke omstandigheden en sociale opinies. Nu homoseksualiteit op 
verschillende gebieden (rechten, relaties, seksualiteit) door een meerderheid van 
de Nederlanders wordt goedgekeurd, is het voor vrouwen gemakkelijker om die 
kant van hun seksualiteit te exploreren. Hierdoor zijn anno 2006 zowel de 
percentages vrouwen die seks hebben gehad met vrouwen ongeveer gelijk aan 
de percentages mannen die seks hebben gehad met mannen en zijn ook de 
percentages die alledrie de aspecten van homo- en biseksualiteit (aantrekking, 
seks en identiteit) ervaren bij beide seksen ongeveer gelijk.  
 
In het Verenigd Koninkrijk zijn de percentages voor seks met seksegenoten ruim 
twee keer zo laag als in Nederland (Johnson et al., 2001). Ook in recent 
onderzoek in de Verenigde Staten ligt het percentage mannen dat (ooit) seks 
heeft gehad met mannen twee keer zo laag als in Nederland (Mosher, Chandra & 
Jones, 2005). Mosher et al. hanteerden echter wel een smallere definitie van seks 
bij mannen door seks te definiëren als anale of orale seks, in plaats van seksuele 
contacten. De door hen gebruikte definitie voor seks bij vrouwen (namelijk 
seksuele ervaring) is beter vergelijkbaar, en deze levert ook een ongeveer gelijk 
percentage op: 12% van de vrouwen uit de VS heeft een seksuele ervaring met 
een andere vrouw. Tot slot is in recent onderzoek in Australië seksueel gedrag, 
aantrekking en seksuele oriëntatie bevraagd (Smith, Rissel, Richters, Grulich & 
De Visser, 2003). Het aantal inwoners dat ooit seks heeft gehad met 
seksegenoten, ligt voor mannen vier keer zo laag en voor vrouwen zeven keer zo 
laag. Ook voelt de Nederlandse bevolking zich vaker aangetrokken tot 
seksegenoten: in vergelijking met Australische mannen zeggen vier keer zoveel 
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Nederlandse mannen zich (uitsluitend) tot seksegenoten aangetrokken te voelen. 
Voor Nederlandse vrouwen geldt zelfs dat zij zich negen keer zo vaak 
(uitsluitend) tot de eigen sekse voelen aangetrokken. Het is dan ook niet 
opvallend dat men zich in Australië ook minder vaak als holebi beschouwt: drie 
keer minder voor een bi- en twee keer minder voor een homoseksuele identiteit. 
 
In vergelijking met andere landen scoort de Nederlandse bevolking (een enkele 
uitzondering daargelaten) dus relatief hoog met betrekking tot homoseksualiteit. 
Dit geldt niet alleen voor de zelfbenoeming, maar ook voor seksuele ervaringen 
en seksuele aantrekking tot seksegenoten. Of men in Nederland eerder bereid is 
om homoseksualiteit te rapporteren of dat daadwerkelijk een hoger percentage 
van de bevolking hier ervaring mee heeft, kan met de huidige onderzoeks-
gegevens niet met zekerheid worden vastgesteld. De rapportage kan 
samenhangen met de relatief tolerante attitude ten opzichte van homoseksualiteit 
in Nederland. Zo vond bijvoorbeeld rond de eeuwwisseling ongeveer 10% van 
de Nederlandse bevolking homoseksualiteit nooit gerechtvaardigd, terwijl in het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië deze percentages tussen 
de 40% en 50% lagen. Een sterkere bereidheid om het te rapporteren kan 
verklaard worden door deze relatief tolerante attitude. Maar een tolerant sociaal 
klimaat kan even zo goed de context vormen voor daadwerkelijk meer 
homoseksualiteit in gevoelens en gedrag. 
 
12.2 Openheid over homo- of  biseksuele voorkeur   

Defini t ie  van de groep homo- en biseksuelen 
Voor de rest van dit hoofdstuk is ervoor gekozen om een indeling te maken naar 
seksuele voorkeur op basis van de rapportages over gevoelens van seksuele 
aantrekking. Degenen die hebben aangegeven dat zij zich uitsluitend tot het 
eigen geslacht voelen aangetrokken, worden in de verdere analyses 
‘homoseksueel’ genoemd. Degenen die aangeven zich tot beide geslachten of 
voornamelijk tot seksegenoten aangetrokken te voelen, worden vanaf nu als 
biseksuelen beschouwd. Tot slot worden degenen die voornamelijk of 
uitsluitend op het andere geslacht vallen als heteroseksueel beschouwd. In deze 
groepen en dus in de rest van dit hoofdstuk, zijn ook de homo- en biseksuele 
respondenten uit de extra werving (zie hoofdstuk 1) meegenomen. De verdeling 
is als volgt: bij de vrouwen komt 45% uit de basissteekproef, en 55% uit de 
aanvullende werving. Bij de mannen is deze verdeling 87% basissteekproef en 
13% aanvullende werving. Als in het hoofdstuk over holebi’s gesproken wordt, 
worden daarmee de mannelijke en vrouwelijke homo- en biseksuelen als groep 
bedoeld. 
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Wie weten het? 
Aan de respondenten is gevraagd welke personen op de hoogte zijn van hun 
aantrekking tot seksegenoten. De percentages staan in tabel 12.4.  
 
Bij homoseksuele mannen en vrouwen zijn meer mensen op de hoogte van hun 
seksuele voorkeur dan bij biseksuele respondenten. Zo is 81% van de moeders 
van de homomannen op de hoogte, tegenover 35% van de moeders van de 
biseksuele mannen. Bij de vraag of de meeste collega’s, klasgenoten en/of 
studiegenoten op de hoogte zijn loopt het nog verder uiteen: bij de homomannen 
zijn drie op de vier op de hoogte, bij de bi-mannen slechts één op de vier. Ook 
bij de vrouwen is er een groot verschil in openheid tussen de biseksuele 
vrouwen en de lesbische vrouwen. Van deze laatste groep is bijvoorbeeld 80% 
van de vaders op de hoogte, in de eerste groep is dat 47%. Het verschil tussen 
openheid over een bi- en homoseksuele oriëntatie kan verklaard worden, doordat 
een biseksuele oriëntatie gemakkelijker te verbergen is. Maar de geringere 
openheid kan er ook mee te maken hebben dat biseksualiteit niet te verenigen 
valt met de algemeen gangbare opvatting dat iemand óf op mannen óf op 
vrouwen valt (Rodríquez, 2002) waardoor men biseksualiteit vaak ziet als 
‘overgangsfase’ en als oriëntatie op zich minder serieus neemt. 
 
Tabel 12.4 Wie zijn er op de hoogte van de seksuele oriëntatie, naar sekse (%) 
 Mannen Vrouwen 

 homo bi homo bi 
Personen die op de hoogte zijn van iemands  
seksuele oriëntatie 

 
  

 

 
 

Moeder 81,2▲ 35,2  78,9 ▲ 53,1  
Vader 76,3▲ 29,6  80,2 ▲ 47,1  
Broer 59,9▲ 26,0  72,0 ▲ 41,0  
Zus 64,9▲ 23,2  64,6 ▲ 36,4  
Overige familie 80,3▲ 34,7  89,2 ▲ 55,2  
Meeste collega’s/klasgenoten/medestudenten 77,9▲ 26,9  82,7 ▲ 55,0  
Meeste hetero vrienden/vriendinnen 85,9▲ 48,3  94,2 ▲ 68,4  
Huisarts 70,3▲ 35,7  68,3 ▲ 43,4  
n 71  61  105  93  
▲ = significant hoger percentage dan bij de biseksuele seksegenoten (p≤0.01). 
 
12.3 Homonegativiteit  

Om te kijken hoe de homo- en biseksuele respondenten zelf de huidige situatie 
voor seksuele minderheden in Nederland beoordelen is hen een aantal vragen 
voorgelegd over eventuele negatieve reacties (tabel 12.5), de daders hiervan 
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(tabel 12.6) en hun inschatting van de situatie in vergelijking met vijf jaar 
geleden (tabel 12.7). 
 
Homoseksuele mannen en vrouwen hebben vaker negatieve reacties gehad op 
hun seksuele oriëntatie dan biseksuele mannen en vrouwen. Dit hangt 
ongetwijfeld samen met het feit dat zij meer open zijn over hun seksuele 
oriëntatie en als seksuele minderheid zichtbaarder zijn. Onder homoseksuelen is 
het percentage dat homonegatieve reacties heeft ervaren substantieel: ongeveer 
drie op de vier homomannen en vier op de vijf lesbische vrouwen heeft wel eens 
te maken gehad met negatieve reacties. Bij een kwart van de homomannen en 
een vijfde van de lesbische vrouwen is dit vaak gebeurd. Bij mannen doen zich 
in deze geen verschillen voor naar demografische kenmerken. Bij de vrouwen is 
dit wel het geval22: vrouwen die hoger zijn opgeleid en vrouwen die stedelijker 
wonen rapporteren vaker negatieve reacties. Dit zijn dan ook de vrouwen die 
meer open zijn over hun seksuele voorkeur tegen hun ouders, broers, zussen, 
klasgenoten en heteroseksuele vrienden. Voor ongeveer 60% van de 
respondenten zijn de negatieve reacties langer dan een jaar geleden. De bronnen 
en vormen van negatieve reacties in de afgelopen 12 maanden staan vermeld in 
tabel 12.6. 
 
Tabel 12.5 Negatieve reacties op aantrekking tot seksegenoten, naar sekse (%) 
 Mannen Vrouwen 

 homo bi homo bi 
Negatieve reacties gehad       
Nooit 25,0▼ 45,2  21,1▼ 45,2  
Enkele keer 48,7  38,4  57,8 45,2  
Meerdere keren tot vaak 26,3  16,4  21,1▲ 9,6  
n 76  73  109 103  

▲ = significant hoger percentage dan bij de biseksuele seksegenoten (p≤0.01) 
▼= significant lager percentage dan bij de biseksuele seksegenoten (p≤0.01) 
 
Zowel mannen (ongeveer de helft) als vrouwen (een derde) noemen onbekenden 
op straat het vaakst in antwoord op de vraag van wie de negatieve reacties 
afkomstig zijn. Mannen noemen daarnaast ook relatief vaak onbekenden in 
uitgaansgelegenheden. Voor beide seksen zijn negatieve reacties vervolgens ook 
nog relatief vaak afkomstig van collega’s, medestudenten en/of klasgenoten. 
Door beide seksen wordt de categorie ‘overig’ ook vaak genoemd. Het gaat hier 
dan bijvoorbeeld om reacties van families en vrienden van (ex)partners of 
                                                        
22 Alle in deze paragraaf vermelde verschillen zijn significant bij een toevalscriterium van 
1%,  enkele uitzonderingen van 0,1% en 5% daargelaten. 
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belediging door derden (bijvoorbeeld de media). Mannen lijken vaker te maken 
te hebben met negatieve reacties van onbekenden op openbare plekken, en 
vrouwen vaker met negatieve reacties van bekenden. Deze verschillen zijn 
echter niet statistisch getoetst, vanwege de kleine aantallen. Het verschil lijkt 
echter wel aan te sluiten bij de observatie dat homoseksuele, en met name 
biseksuele, vrouwen opener zijn over hun seksuele oriëntatie dan hun 
mannelijke tegenhangers. 
 
Tabel 12.6 Bronnen en vormen van negatieve reacties in de afgelopen 12 maanden, naar 

sekse (%)* 
    Mannen Vrouwen 

ouders, broer, zus, overige familie 9,0  20,0  
collega’s, medestudenten, klasgenoten 25,2  23,7  

anderen op het werk 6,8  14,3  

vrienden/kennissen 14,6  17,3  

directe buren/buurtbewoners 12,4  17,3  

onbekenden op straat 52,5  32,1  

onbekenden in uitgaansgelegenheden 28,8  12,0  

sportclub/vrije tijdsvereniging 5,2  3,4  

huisarts 1,1  0  

andere arts/hulpverlener 0,8  2,0  

Bronnen van 
negatieve reacties 

overig 6,8  12,8  

openlijke afkeuring 11,9  27,9  
schelden/naroepen/kwetsende opmerkingen 42,8  36,8  
spot drijven/flauwe geintjes 4,8  2,9  
ontwijken/negeren 4,8  11,8  
bedreigen 4,8 0  
seksuele opmerkingen maken 0 7,4  
roddelen 0 7,4  
onbegrip/niet serieus nemen 0 13,2  

Vormen van 
negatieve reacties 

overig 7,1 8,8  
n  42  58  
* Naar de bronnen van de negatieve reacties is een meerkeuzevraag gesteld, naar de vorm een open 
 vraag. Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet statistisch getoetst (de vragen zijn in open vorm 
 gesteld en de groepen zijn te klein). 
 
Bij beide seksen is de meest voorkomende negatieve reactie uitgescholden, 
nageroepen of geconfronteerd worden met kwetsende opmerkingen. Vrouwen 
worden ook vaak geconfronteerd met openlijke afkeuring van hun gevoelens. 
Een klein deel van de mannen heeft te maken gehad met bedreigingen, dit wordt 
door vrouwen niet gerapporteerd. Daarentegen worden vrouwen weer 



S E K S U E L E  G E Z O N D H E I D  B I J  H O L E B I ’ S  

 179

geconfronteerd met roddelen, niet serieus genomen worden en banale seksuele 
opmerkingen van mannen. Onder de categorie ‘overig’ vallen hier reacties als 
‘ze wilden mijn hond schoppen’ (homoseksuele man) of ‘briefjes bij de buren in 
de brievenbus stoppen’ (lesbische vrouw).  
 
De Nederlandse si tuatie:  beter of  s lechter dan vi j f  jaar geleden? 
Mannen en vrouwen ontlopen elkaar niet veel bij de inschatting van de huidige 
situatie in Nederland in vergelijking met vijf jaar geleden: ongeveer 37% vindt 
de situatie nu (veel) beter, ongeveer 19% vindt het gelijk gebleven en 21% 
(vrouwen) tot 29% (mannen) vindt de situatie voor homo- en biseksuelen nu 
slechter (tabel 12.7). 
 
De inschatting van de huidige situatie is bij mannen niet gerelateerd aan sociaal-
demografische kenmerken of aan seksuele oriëntatie (homo of bi). Bij vrouwen 
hangt de inschatting samen met leeftijd en opleiding: jonge vrouwen schatten de 
situatie relatief minder slechter in, terwijl vrouwen in de middelste 
leeftijdscategorie dat vaker doen. Degenen met een hogere opleiding schatten de 
situatie verder relatief vaak slechter in, met name in vergelijking met de 
middelste groep qua opleiding.  
 
De respondenten is gevraagd om een korte toelichting op hun inschatting van de 
huidige Nederlandse situatie. Redenen voor een positievere inschatting zijn bij 
mannen het vaakst de toegenomen acceptatie, de betere wetgeving, de grotere 
mogelijkheid om open met je seksuele oriëntatie om te gaan en een grotere 
zichtbaarheid en bekendheid van homoseksualiteit (bijvoorbeeld op tv). 
Vrouwen noemen het meest frequent als reden de wetgeving, gevolgd door de 
toegenomen acceptatie, de mogelijkheden om er open mee om te gaan en het 
gevoel dat homoseksualiteit normaal geworden is. Die laatste reden wordt door 
mannen nooit genoemd. Redenen voor de verslechtering van de situatie zijn 
voor mannen religie (zowel de islam als het christendom worden hier 
nadrukkelijk genoemd), de komst van (meer) allochtone mensen en een toename 
van de agressie in het algemeen. Vrouwen noemen met name de toename van 
agressie, de komst van (meer) allochtone mensen en religie (ook zij geven zowel 
de islam als het christendom als voorbeeld).  
 
Bij zowel mannen als vrouwen maken sommige respondenten bewust 
onderscheid tussen allochtonen in het algemeen en allochtone jongeren. Ook 
geeft een aantal respondenten de schuld aan autochtone én allochtone jongeren. 
Zij zien jongeren in het algemeen als intoleranter dan vijf jaar geleden. De 
media worden zowel aangedragen als reden voor een verbetering (meer 
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bekendheid, soaps hebben vaak homoseksuele karakters, aandacht voor 
gebeurtenissen) als voor een verslechtering (negatieve berichtgeving, stereotype 
weergave van homoseksuelen). Er zijn ook respondenten die vinden dat de 
situatie zowel beter als slechter is geworden. Exemplarisch is de uitleg van een 
lesbische vrouw: ‘Over het algemeen is het meer geaccepteerd geworden, 
homoseksualiteit is normaler geworden (homohuwelijk). Maar er zijn een paar 
kantjes verscherpt naar mijn idee, een sterker antisfeertje, vooral binnen 
fundamentalistische culturen (moslims, gereformeerden)’. 
 
Tabel 12.7 Inschatting van de huidige situatie voor homo- en biseksuelen, naar sekse 

(%)* 
    Mannen Vrouwen 
Huidige  (veel) beter dan 5 jaar geleden 37,5  36,5  
situatie gelijk aan 5 jaar geleden 18,8  18,6  

in Nederland (veel) slechter dan 5 jaar geleden 29,2  21,4  

 zowel beter als slechter dan 5 jaar geleden 4,5  9,5  

 n 150  212  

Redenen  meer wetgeving 12,7  24,9  
waarom beter meer informatie te vinden 3,2  1,6  
 open omgang mogelijk 12,7  18,5  
 acceptatie toegenomen 27,0  24,2  
 meer bekendheid en zichtbaarheid (bijv. in de media) 11,1  12,0  
 meer activiteiten voor homoseksuelen 1,6  5,6  
 homoseksueel zijn wordt meer normaal gevonden 0  13,3  
 overig 0  0,5  
 n 63  98  
Redenen  de komst van allochtonen 19,2  20,2  
waarom allochtone jongeren 5,8  7,2  
slechter openheid en zichtbaarheid wordt minder getolereerd 1,9  4,3  
 durf zelf minder open te zijn 3,8  5,8  
 agressie neemt toe 13,5  30,4  
 jongeren intolerant/schoolklimaat negatief 9,6  7,2  
 algemene verharding maatschappij 5,8  5,8  
 religie (christenen en islam) 25,0  14,5  
 schijntolerantie 5,8  4,3  
 negatieve berichten (in media en omgeving) 9,6  4,3  
 overig 3,8  7,2  
 n 52  69  
* Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet statistisch getoetst (de vragen zijn in open vorm 
gesteld en de groepen zijn te klein). 
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12.4 Identiteitsproblematiek,  zorgbehoefte en zorgcontact 

Onder identiteitsproblematiek verstaan we in dit hoofdstuk problemen met 
homo- of biseksuele gevoelens, maar ook problemen met de gender en seksuele 
identiteit. Als in deze paragraaf de percentages over de gehele groep genoemd 
worden, of naar sekseverschillen gekeken wordt, dan betreft dit de 
basissteekproef zonder de aanvullende werving homo- en biseksuelen. Als naar 
de verschillen tussen homo, bi en hetero gekeken wordt, dan zijn de 
respondenten uit de aanvullende werving wel toegevoegd.   
 
Ambivalente  genderident i te i t  
Zowel aan mannen als aan vrouwen is gevraagd in hoeverre zij zichzelf 
psychisch als man en als vrouw ervaren. Als mensen zich aanzienlijk sterker van 
de andere dan van de eigen sekse ervaren benoemen we dit als een tegengestelde 
genderidentiteit. Zowel bij mannen als bij vrouwen is dit bij 0,5% aan de hand. 
Het betreft naar schatting tussen de 16.300 en 49.000 mannen en 16.000 tot 
48.000 vrouwen van 19 t/m 69 jaar. Bij heteroseksuelen en holebi’s zijn de 
percentages respectievelijk 0,3% en 1,7%, (een verschil dat wegens te kleine 
aantallen niet is getoetst). Daarnaast is bij 5,1% van de mannen en 5,0% van de 
vrouwen de identiteit weliswaar niet tegengesteld aan hun sekse, maar wel op 
zijn minst ambivalent: zij scoren tenminste even hoog op zich psychisch als van 
de andere dan als van de eigen sekse ervaren. Omgerekend naar de Nederlandse 
populatie van 19-69 jarigen betreft dit naar schatting tussen de 229.000 en 
332.000 mannen en 219.000 tot 321.000 vrouwen. Of de tegengestelde of 
ambivalente genderidentiteit van genderdysforische aard is, kan door het 
ontbreken van voldoende validiteit niet worden vastgesteld.  
 
Problemen met  homo- of  biseksuele gevoelens 
Holebi respondenten zijn twee vragen voorgelegd over hun attitude ten aanzien 
van hun seksuele voorkeur. Van de homo- en biseksuele mannen is 17,0% het 
eens met de stelling ‘als ik kon kiezen, zou ik liever (helemaal) hetero zijn’, bij 
de vrouwen is dat 9,3%. De andere stelling luidde ‘Voor mezelf zijn mijn 
homo/bi gevoelens geen enkel probleem’. Elf (10,9) procent van de mannen is 
het hiermee oneens en 7,0% van de vrouwen. Voor deze respondenten zijn hun 
gevoelens dus wel degelijk een probleem. De houding ten opzichte van de 
voorkeur is niet gerelateerd aan leeftijd, opleidingsniveau of stedelijkheid, maar 
wel aan geslacht en seksuele oriëntatie23: vrouwen staan positiever tegenover 
hun seksuele oriëntatie dan mannen en homoseksuelen staan er positiever 
                                                        
23 Alle gemelde verschillen naar sekse en seksuele oriëntatie zijn in deze paragraaf significant 
bij een toevalscriterium van 1% of 0,1%. 
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tegenover dan biseksuelen. Een voorbeeld is dat bij de homomannen ruim één 
op de tien aangeeft liever hetero te zijn, terwijl dit bij de bi-mannen twee keer zo 
veel is. Indien we het criterium voor ‘problematiek in verband met de seksuele 
voorkeur’ definiëren als een negatieve (naar problemen verwijzende) score op 
minstens één van de twee bovengenoemde stellingen bij hooguit een neutraal 
antwoord op de tweede, dan heeft 7,3% van de holebi’s in die mate problemen 
met zijn of haar seksuele voorkeur, dat is 0,7% van de algemene bevolking. Er 
zijn geen man/vrouw of ho/bi verschillen.  
 
Zorgbehoefte in  verband met  seksuele  identi te i t  
Bij navraag aan allen geeft 2,4% van de mannen en 1,6% van de vrouwen aan in 
het afgelopen jaar behoefte te hebben gehad aan professionele hulp, steun of 
advies bij problemen rondom zijn of haar seksuele identiteit. Onder problemen 
rond de seksuele identiteit kunnen dus zowel problemen met genderidentiteit als 
met seksuele voorkeur vallen, maar daarnaast hebben, gezien de gevonden 
percentages, respondenten hier ook aan algemene problemen gerefereerd, 
waarschijnlijk rond de vraag waar zij precies staan of wie zij precies zijn in 
seksueel opzicht. De zorgbehoefte verschilt niet significant naar sekse, maar, 
niet echt verwonderlijk, wel naar seksuele oriëntatie. Homoseksuele 
respondenten, maar met name biseksuele respondenten hebben veel vaker 
behoefte gehad aan zorg in het afgelopen jaar (de cijfers voor homo-, bi- en 
heteroseksueel zijn hier, respectievelijk, 5%, 11% en 2%). De groepen 
verschillen niet van elkaar in het soort hulp dat zij wensen. De meeste behoefte 
heeft men aan emotionele hulp of steun (72%), gevolgd door medische hulp 
(25%), behoefte aan het ontvangen van informatie (18%), en juridische hulp 
(7%). Vrouwen hebben vaker dan mannen behoefte aan emotionele zorg of 
steun.  
 
Zorgcontact  in  verband met seksuele identi tei t  
In totaal heeft 1,2% van de mannen en 0,7% van de vrouwen in het afgelopen 
jaar contact gehad met een professionele hulpverlener in verband met problemen 
rond seksuele identiteit. Van degenen met een hulpbehoefte op dit gebied heeft 
een derde (34%) zorgcontact gehad. De meerderheid van de behoeftigen heeft 
dus géén contact gehad met een zorgverlener. Hiervoor bestaan geen verschillen 
naar sekse of seksuele oriëntatie. Ook met betrekking tot zorgcontacten in 
verband met seksuele identiteit zien we geen significant sekseverschil, maar wel 
een verschil naar seksuele oriëntatie: homo- en biseksuele respondenten hebben 
vaker contact gehad dan heteroseksuelen (respectievelijk 5% en 0,8%). Dit is 
om meerdere redenen (zie ook boven) niet verrassend en is bovendien in 
overeenstemming met evidentie dat homoseksuelen in het algemeen meer 
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gebruik maken van de gezondheidszorg (Bakker, Sandfort, Vanwesenbeeck, 
Van Lindert & Westert, 2006). 
 
12.5 Seksualiteit  en seksuele gezondheid bij  holebi’s  versus 

hetero’s 

In deze paragraaf worden enkele verschillen tussen homo-, bi- en heteroseksuele 
respondenten op het gebied van relaties, seksualiteit en seksuele gezondheid 
besproken. In tabel 12.8 staan de gemiddelden van de variabelen die op een 
schaal gemeten zijn, in tabel 12.9 de percentages van de categorische vragen.  
 
Relaties 
Heteroseksuelen hebben vaker een vaste partner dan holebi’s. Van beide seksen 
zijn degenen die uitsluitend op vrouwen vallen (heteromannen en lesbische 
vrouwen) degenen die het meest tevreden zijn met hun huidige relatie. Onder de 
mannen zonder relatie, vinden bi-mannen het single-zijn minder een probleem 
dan heteromannen. Holebi’s (m.u.v. bi-mannen) ervaren vervolgens meer stress 
en problemen vanwege hun seksuele of liefdesrelaties in het afgelopen half jaar 
dan heteroseksuelen. Of dit nu komt doordat zij geen vaste partner hebben, of 
dat zij vaker zorgen en stress omtrent relaties hebben, omdat over homoseksuele 
relaties nog steeds negatiever gedacht wordt in Nederland (Adolfsen & 
Keuzenkamp, 2006), valt uit deze gegevens niet af te leiden. Het feit dat 
lesbische vrouwen wel een relatief hoge relatiesatisfactie rapporteren maar toch 
relatief veel relatiestress ervaren, pleit echter voor de laatste mogelijkheid.  
 
Seksuali tei t  
Geheel in lijn met eerdere evidentie hebben homomannen veel meer 
sekspartners gehad in hun leven dan heteromannen. Bi-mannen hebben wel 
meer partners gehad dan heteromannen, maar minder dan homomannen. Bij 
vrouwen ligt het patroon net iets anders: homo- en bi-vrouwen hebben wel 
beiden meer partners gehad dan heterovrouwen, maar bi-vrouwen hebben meer 
sekspartners gehad dan lesbische vrouwen. Zo heeft 1% van de lesbische 
vrouwen, 2% van de heteroseksuele vrouwen en maar liefst 8% van de 
biseksuele vrouwen met meer dan 50 partners seks gehad in haar leven (voor de 
mannen liggen deze percentages op respectievelijk 40%, 22% en 5%). Qua 
frequentie van seksueel contact verschillen hetero’s en holebi’s niet. Holebi’s 
masturberen wel vaker dan hetero’s. Op overmatig seksueel verlangen 
(‘seksverslaving’) scoren respondenten die (ook) op mannen vallen hoger dan 
degenen die uitsluitend op vrouwen vallen (heteromannen en lesbische 
vrouwen). 
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Tabel 12.8 Relaties en seksualiteit: homo-, bi- en heteroseksuelen, naar sekse
 (gemiddelden) 
 Mannen Vrouwen 

 homo bi hetero homo bi hetero 
Aantal partners ooit  
(1=0, 10=meer dan 500) 

6,81▲ 5,72▲ 4,43▼ 4,48▲ 4,97▲ 3,99▼ 

Aantal partners afgelopen 6 maanden 
(1=0, 8=meer dan 100) 

2,10▲ 1,80▲ 1,11▼ 1,03 1,25▲ ,94▼ 

Frequentie seksueel contact afgel. 6 
mnd. (0=nooit, 7=aantal x per dag) 

3,53  3,10  3,22 3,08 3,00  2,99 

Frequentie van masturberen  
(1=minder dan 1 x per maand, 
7=aantal x per dag) 

4,33▲ 4,60▲ 3,02▼ 2,83▲ 3,19▲ 1,87▼ 

Attituden eigen seksualiteit (1=neg. 
attitude, 4=pos. attitude) 

3,29  3,33  3,40 3,31 3,23  3,24 

Interactiecompetentie (1=niet 
competent, 5=wel competent) 

3,63  3,62  3,68 3,90▲ 3,64▼ 3,64▼ 

Relatiesatisfactie  
(1=niet tevreden, 5=heel tevreden) 

4,17  3,97  4,19∆ 4,29∆ 4,08  4,11  

Relationele stress (1=geen stress, 
4=veel stress/problemen) 

2,00▲ 1,79  1,69▼ 1,95▲ 2,10▲ 1,62▼ 

Tevredenheid met single-zijn 
(1=niet tevreden, 4=heel tevreden) 

3,03  3,28▲ 2,84▼ 3,11 3,27  3,17 

Overmatig seksueel verlangen 
(1=geen , 5=sterk) 

1,63▲ 1,71▲ 1,38▼ 1,15▼ 1,31▲ 1,41▲ 

Ooit zelf betaald voor seks 
(1=nooit, 5=heel vaak) 

1,34  1,47  1,37 1,01 1,05 ∆ 1,00  

Ooit betaald gekregen voor seks  
(1=nooit, 5=heel vaak) 

1,30▲ 1,27▲ 1,03▼ 1,02 1,10  1,05 

Condoomgebruik anale seks met 
vaste partner* (1=nooit, 5=altijd) 

2,50▲ 1,29▼    

Condoomgebruik anale seks met 
(een) losse partner(s)* 

4,17▲ 3,05▼    

Ooit slachtoffer seksueel misbruik/ 
geweld  

1,32 ▲ 1,25 ▲ 1,07▼ 1,71 1,91▲ 1,58▼ 

Ooit zelf seksuele dwang 
uitgeoefend  1,08  1,13 ▲ 1,04▼ 1,04  1,06  1,02  
n 76  73  1935  109  103  1989  
▲ ∆ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
* = om de groepen groot genoeg te maken, zijn bi- en homomannen samengevoegd 
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Tabel 12.9 Relaties en seksualiteit: homo-, bi- en heteroseksuelen, naar sekse (%)  

▼= significant lager percentage dan bij de andere subgroepen (p≤0.01) 
▲ = significant hoger percentage dan bij de andere subgroepen (p≤0.01) 

 
Lesbische vrouwen hebben een betere seksuele interactiecompetentie dan 
hetero- en bi-seksuelen. Zij voelen zichzelf beter in staat om initiatief te nemen 
en eerlijk te zijn over hun seksuele gevoelens. Voor wat betreft de attituden ten 
aanzien van seksualiteit bestaan er juist weer geen verschillen tussen holebi’s en 
hetero’s. Als gekeken wordt naar seks en de media (porno kijken, cyberseks en 
seks met iemand die je via internet kent) doen holebi’s dit alles vaker dan 
hetero’s. Uitzondering hierop vormen de lesbische vrouwen, die niet vaker 
porno kijken of cyberseks hebben (maar wel relatief vaak seks hebben met 
iemand die ze uit cyberspace kennen). Ook voor wat betreft betaalde seks 
komen er verschillen naar voren. De biseksuele vrouwen hebben iets vaker dan 
de heteroseksuele vrouwen zelf betaald voor seks. Bij de mannen is het zelf 
betalen voor seks niet gerelateerd aan seksuele oriëntatie, maar het geld 
ontvangen voor seks wel: homo- en bi-mannen zijn vaker betaald voor seks dan 
heteromannen.  
 
Seksuele gezondheid 
De psychische gezondheid van homo-, hetero- en biseksuelen verschilt, in 
tegenstelling tot eerder onderzoek, niet (zie bijvoorbeeld Sandfort, De Graaf & 
Bijl, 2003). Bij vrouwen zijn er ook geen verschillen in lichamelijke gezondheid 
naar oriëntatie, bij mannen echter wel. Homomannen hebben vaker dan bi- en 

 Mannen Vrouwen 
 homo bi hetero homo bi hetero 
Heeft vaste partner 66,2 ▼ 53,4 ▼ 82,2▲ 67,9▼ 68,0 ▼ 79,6 ▲ 
Pornogebruik 77,6 ▲ 86,3 ▲ 66,1▼ 33,9  45,6 ▲ 28,1 ▼ 

Seks op internet gehad 
(cyberseks/online seks) 48,1 ▲ 41,1 ▲ 10,3▼ 12,7  24,3 ▲ 8,6 ▼ 
Seks gehad met iemand die via 
internet is ontmoet 59,2 ▲ 42,5 ▲ 12,2▼ 22,0▲ 34,0 ▲ 10,0 ▼ 
Gebruikt vibrator, dildo of 
andere seksspeeltjes 30,3  35,6 ▲ 23,0▼ 64,2▲ 61,2 ▲ 39,9 ▼ 
Ongewenst kinderloos 18,8  31,0  30,8  19,1  18,6  28,0  
Seksuele disfuncties (minstens 
één seksuele disfunctie) 13,2  14,9  16,8  20,2  20,4  19,5  

Zorgbehoefte afgelopen jaar 34,8 ▲ 23,3  18,6▼ 25,0  29,3  23,9  
Zorgcontact afgelopen jaar 23,9 ▲ 20,0  10,7▼ 12,5  14,3  15,2  
n 76  73  1935  109  103  1989  
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heteromannen lichamelijke klachten als hoofdpijn, moeheid en slapeloosheid. 
De holebi’s en hetero’s worden wat betreft seksuele gezondheid op de volgende 
punten vergeleken: ongewenste kinderloosheid, condoomgebruik, seksuele 
disfuncties, seksueel geweld en algemene zorgbehoefte en zorgcontact. Er zijn 
geen verschillen naar voorkeur wat betreft kinderwens: kinderloze homo-, bi- en 
heteroseksuelen hadden allen even vaak nu al liever wel kinderen gehad.  
 
Op het vlak van condoomgebruik worden wel verschillen gevonden tussen 
homo-/bi-seksuele en heteroseksuele mannen. Bij anale seks met zowel vaste als 
losse partners gebruiken homo-/bi-seksuele mannen vaker condooms dan 
heteromannen. Qua seksuele disfuncties wijken de percentages bij 
heteroseksuelen niet af van die bij holebi’s: bij beide geslachten hebben de 
groepen even vaak te maken met minstens één seksuele disfunctie. Verder zijn 
er juist wel weer verschillen in de prevalentie van seksueel geweldservaringen 
naar voorkeur. Biseksuele mannen en vrouwen en homomannen zijn relatief 
vaak slachtoffer geweest van seksueel geweld. Dit komt overeen met eerder 
onderzoek (Balsam, Rothblum & Beauchaine, 2005; Sandfort, De Graaf & Bijl, 
2003). Biseksuele mannen bekennen iets vaker dan heteromannen iemand tot 
seks gedwongen te hebben. Tot slot verschillen de zorgbehoefte en het 
zorgcontact: homomannen hebben zowel meer behoefte als meer contact gehad 
aan zorg of hulp in verband met problematiek op gebied van seksualiteit in het 
afgelopen jaar. Dit is wederom in lijn met Bakker et al (2006). Bij vrouwen 
verschillen de zorgbehoefte en het zorgcontact niet naar seksuele oriëntatie.  
 
In het jongerenonderzoek ‘Seks onder je 25e’ (De Graaf et al., 2005) zijn ook 
een aantal verschillen tussen holebi’s en hetero’s onderzocht. De resultaten 
komen grotendeels overeen. Ook voor holebi jongeren van 12 tot 25 geldt dat zij 
minder vaak een vaste partner hebben, vaker seks hebben met iemand die ze via 
internet kennen, vaker cyberseks hebben (ook de lesbische meiden), meer 
masturberen (alleen de meisjes), vaker tot seks zijn gedwongen (alleen de 
jongens), jongens vaker betaald worden voor seks en dat homo-/bi-seksuele 
jongens vaker condooms gebruiken bij anale seks dan heterojongens. 
 
12.6 Conclusie 

Welk percentage van de Nederlandse bevolking is homoseksueel? Het antwoord 
op deze vraag hangt met name af van de definitie van homoseksualiteit. Enige 
homoseksuele ervaring, hetzij in gevoelens van aantrekking, gedrag, en/of 
zelfbenoeming, heeft 16% van de mannen en 22% van de vrouwen. Geheel 
‘consistent’ in homo- of biseksuele aantrekking, gedrag en zelfbenoeming is 6% 
van de mannen en 5% van de vrouwen. Voor 10% van de mannen en zelfs 17% 
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van vrouwen geldt dus, dat zij zich, bijvoorbeeld, aangetrokken voelen tot 
seksegenoten, maar er geen seks mee hebben, of wel seks met seksegenoten 
hebben maar zichzelf toch heteroseksueel noemen.  
 
Een opvallende bevinding betreft de sterke stijging van het percentage vrouwen 
dat seks heeft gehad met een vrouw, of dat zichzelf lesbisch noemt, in 
vergelijking met 15 jaar geleden. Dit gegeven voegen we toe aan andere 
aanwijzingen voor de relatief sterke veranderlijkheid van de vrouwelijke 
(homo)seksualiteit. Verder wordt homoseksualiteit in Nederland door zowel 
mannen als vrouwen vaker gerapporteerd dan in andere landen. De vraag blijft 
of in Nederland homoseksualiteit meer voorkomt, of dat het (door de relatief 
tolerante attitude van de bevolking ten aanzien van homoseksualiteit) eerder 
gerapporteerd wordt. 
 
Ondanks het positieve klimaat in Nederland, heeft een groot deel van de holebi’s 
te maken gehad met negatieve reacties op zijn of haar seksuele oriëntatie. Bij 
mannen spelen onbekenden op straat een grote rol, bij vrouwen zijn het ook 
vaak bekenden uit de naaste omgeving die negatief reageren. Ook holebi’s zelf 
rapporteren negatieve gevoelens over hun voorkeur. Dat geldt voor ruim 7 %. Of 
deze negatieve gevoelens duiden op ‘geïnternaliseerde homo-negativiteit’ dan 
wel eerder een reflectie zijn van de realiteitszin dat een homoseksuele voorkeur 
gezien de persisterende negatieve maatschappelijke reacties problematisch kan 
zijn, valt uit de huidige gegevens niet af te leiden. In ieder geval is onder 
holebi’s de zorgbehoefte omtrent seksuele identiteit groter dan onder 
heteroseksuelen. Vooral biseksuelen hebben behoefte aan zorg: 11% had 
behoefte aan hulp in het afgelopen jaar. Biseksuelen hebben ook vaker 
problemen met hun eigen seksuele oriëntatie dan hun homoseksuele 
seksegenoten. Wellicht hangt met deze problematiek samen dat zij ook het minst 
open zijn over hun gevoelens voor seksegenoten ten opzichte van bekenden. 
Naar de problemen van de biseksuelen en de achterliggende oorzaken is 
verdiepend onderzoek zeer gewenst. 
 
Ook het hulpzoekproces en de afstemming tussen vraag en aanbod van zorg op 
het terrein van seksuele identiteit behoeven meer aandacht. Voor tweederde van 
degenen die op dit vlak wél behoefte hadden aan hulp of zorg in het afgelopen 
jaar heeft dit namelijk om een of andere reden niet geleid tot daadwerkelijk 
contact met een zorgverlener. 
 
Holebi’s en hetero’s verschillen met betrekking tot seksualiteit en relaties op tal 
van vlakken. De meest ‘problematische’ verschillen doen zich voor op het 
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gebied van relatieproblematiek en op het gebied van seksueel misbruik. Holebi’s 
hebben vaker zorgen of stress gehad om hun relaties dan hun heteroseksuele 
seksegenoten. Biseksuele mannen en vrouwen en homoseksuele mannen zijn 
vaker het slachtoffer geweest van seksueel geweld. Dit laatste komt overeen met 
de resultaten van het jongerenonderzoek ‘Seks onder je 25e’. Ook hier zijn 
verdiepend onderzoek naar de achterliggende oorzaken en, daarop aansluitend, 
preventieve maatregelen gewenst. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat holebi’s (een niet onaanzienlijk deel van 
de Nederlandse bevolking) kampen met specifieke problematiek omtrent de 
seksuele oriëntatie en identiteit en qua verschillende aspecten van seksuele 
gezondheid negatief afsteken bij heteroseksuelen. Dit gegeven maakt het 
noodzakelijk om seksuele voorkeur, meer dan tot op heden het geval is, goed te 
bevragen in gezondheids(zorg)onderzoek. Specifieke aandacht voor biseksuele 
mannen en vrouwen lijkt ook wenselijk. Door hen samen met de homoseksuele 
mannen en vrouwen als één groep te behandelen, kan een deel van hun 
problematiek onderschat worden. 
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HOOFDSTUK 13 

SEKSUALITEIT EN SEKSUELE GEZONDHEID BIJ 
ZIEKTE EN HANDICAP 

Harald Kedde 

 
In dit hoofdstuk wordt de seksualiteit bij en seksuele gezondheid van mensen 
met een chronische ziekte of lichamelijke beperking beschreven. Het aantal 
mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking in 
Nederland (in de leeftijd van 15 jaar en ouder, en woonachtig in een 
gezinssituatie) wordt geschat op 2.120.000 (770.00 mensen met een chronische 
ziekte, 920.000 mensen met een lichamelijke beperking, en 430.000 met een 
combinatie van beide) (Calsbeek et al., 2006). Onderzoek op het gebied van 
seksualiteit en seksuele gezondheid bij mensen met een chronische ziekte of 
lichamelijke beperking is echter relatief schaars. Het ontbreekt dus aan recente 
en representatieve gegevens over aard en omvang van de seksuele problematiek, 
hulpbehoefte en gebruik van gezondheidszorg. Vier vragen staan in dit 
hoofdstuk centraal: 1. Zijn er verschillen24 in seksueel gedrag tussen mensen met 
of zonder een ziekte of handicap? 2. Komen problemen op het gebied van 
seksueel en relationeel welzijn, geboorteregeling, soa & hiv, het seksueel 
functioneren en seksueel geweld, vaker voor bij mensen met een beperking in 
vergelijking met de gezonde25 populatie? 3. Met welke factoren hangen 
eventuele verschillen op de bovengenoemde deelgebieden samen? 4. Wat is de 
hulpbehoefte van mensen met een beperking op de bovengenoemde 
deelgebieden, en hoeveel mensen hebben uiteindelijk daadwerkelijk contact met 
een professionele hulpverlener?  
 
13.1 Definitie  en onderzoeksgroep  

We hebben ons tot doel gesteld om gegevens te verzamelen over een zo breed 
mogelijke groep mensen waarbij sprake is van een chronische ziekte of een 

                                                        
24 Alle in dit hoofdstuk vermelde verschillen zijn significant bij een toevalscriterium van 
maximaal 5%. 
25 Om de leesbaarheid te verhogen wordt in dit hoofdstuk het woord ‘gezond’ gehanteerd in 
de betekenis van ‘niet lichamelijk ziek’ of ‘niet lichamelijk gehandicapt’.  
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lichamelijke beperking. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een in 
principe onomkeerbare aandoening.  
 
In de vragenlijst zijn de volgende aandoeningen onderscheiden: dwarslaesie, niet 
aangeboren hersenletsel, spasticiteit, spierziekte, spina bifida, aandoening aan 
skelet en gewrichten, chronische pijn, en ‘anders, namelijk’ (open optie). Aan de 
hand van de gegeven antwoorden in de laatste categorie, zijn aanvullende 
groepen samengesteld, te weten: amputatie, slechtziendheid/blindheid, multiple 
sclerose, motorische beperking ten gevolge van infarct of tumor, Parkinson en 
polio.  
 
In totaal gaven 153 (7,4%) mannen en 256 (12,3%) vrouwen aan dat ze een 
motorische en/of lichamelijke beperking hebben. In vergelijking met de gezonde 
groep blijkt dat een ziekte of handicap vaker voorkomt bij oudere mensen, en 
minder vaak bij jongere mensen. Tevens komt naar voren dat zowel mannen als 
vrouwen met een ziekte of handicap vaker lager zijn opgeleid dan de gezonde 
groep. Voor vrouwen met een handicap of ziekte geldt verder dat ze minder 
vaak in grote steden wonen en minder vaak een vaste partner hebben in 
vergelijking met de groep gezonde vrouwen. 
 
13.2 Seksueel  gedrag 

Bij vergelijking van chronisch zieken en gehandicapten met gezonde respon-
denten op aspecten van seksueel gedrag zien we enkele verschillen. In 
vergelijking met de gezonde groep mannen heeft een groter aandeel van mannen 
met een ziekte of handicap in de afgelopen zes maanden niet gemasturbeerd of 
geen seksueel contact gehad (tabel 13.1). Ook blijkt dat het aantal sekspartners 
dat men heeft gehad als ook de frequentie waarmee men seks heeft, lager ligt 
dan in de algemene populatie (niet in tabel). Verder heeft een groter aandeel van 
de mannen met een ziekte of handicap de afgelopen zes maanden naar erotische 
telefoonlijnen geluisterd en seksueel prikkelende bladen gelezen in vergelijking 
met de gezonde groep mannen. Bij vrouwen zijn vier verschillen gevonden in 
seksueel gedrag. Het aandeel vrouwen met een ziekte of handicap dat in de 
afgelopen zes maanden seksueel contact heeft gehad en dat naar porno kijkt, is 
kleiner in vergelijking met de groep gezonde vrouwen. Ook hun aantal 
sekspartners en frequentie van seks liggen lager dan bij gezonde vrouwen (niet 
in tabel). Voor wat betreft seksueel contact kan dit verschil wellicht deels 
verklaard worden, doordat vrouwen met een ziekte of handicap in deze studie 
minder vaak een vaste partner hebben. Bij mannen daarentegen kwam dit 
verschil niet naar voren, zodat het verschil in seksueel contact bij hen 
waarschijnlijk valt toe te schrijven aan de fysieke beperking. Er is overigens 
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geen verschil gevonden in de mate van zorgafhankelijkheid tussen mannen en 
vrouwen met een ziekte of handicap. 
 
Vervolgens is gekeken in hoeverre het seksueel gedrag bij mannen en vrouwen 
met een ziekte of beperking samenhangt met kenmerken van hun aandoening, te 
weten de ernst van hun lichamelijke klachten, hun zorgafhankelijkheid en de 
leeftijd waarop de aandoening is verworven. Er worden weinig sterke verbanden 
gevonden. Wel zien we bij mannen iets minder seksuele fantasieën en minder 
masturbatie naarmate hun zorgafhankelijkheid hoger is en hun aandoening op 
latere leeftijd is verworven. Vrouwen hebben meer seksuele fantasieën en 
minder vaak seks naarmate hun lichamelijke klachten ernstiger zijn en vaker 
seks als hun aandoening jong verworven is.  
 
Tabel 13.1 Seksueel gedrag van mannen en vrouwen met en zonder chronische ziekte of 

lichamelijke beperking (%) 
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Seks ooit 98,0 97,8 98,0 98,5 
Seksuele fantasieën afgelopen 6 maanden 90,3 92,0 72,5 74,6 
Masturberen afgelopen 6 maanden 78,4▼ 87,3 72,2 72,8 
Seks afgelopen 6 maanden 79,1▼ 87,7 76,2▼ 83,3 
Gebruik seksspeeltjes (bijv. dildo/vibrator) 24,2 23,7 37,5 40,9 
Lezen seksueel prikkelende bladen 59,5∆ 51,0 31,4 27,3 
Bezoeken seksueel getinte internetsites 72,5 69,3 17,6 19,1 
Bekijken porno 71,9 66,5 23,1  29,3 
Beluisteren erotische telefoonlijnen 12,4▲ 5,1 0,8 2,1 
Betaald voor seks 29,9 24,9 0,4 0,4 
Parafiel verlangen 25,2 20,9 9,7 8,6 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan de gezonde groep (▲ p≤0.01; ∆ p≤0.05) 
▼  = significant lager percentage dan de gezonde groep (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
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13.3 Seksueel  en relationeel  welzijn 

In tabel 13.2 is het seksueel en relationeel welzijn van mannen en vrouwen met 
en zonder ziekte of handicap met elkaar vergeleken. Mannen met een ziekte of 
handicap hebben meer seksuele stress, een lagere seksuele zelfachting en zijn 
seksueel minder tevreden over de frequentie waarmee ze seks hebben. 
Verschillen tussen gezonde en zieke vrouwen zijn niet gevonden, met 
uitzondering van de lichaamsgerichtheid. Vrouwen met een ziekte of handicap 
zijn meer contactgericht in plaats van lichaamsgericht in vergelijking met 
gezonde vrouwen.  
 
Tabel 13.2 Seksueel en relationeel welzijn van mannen en vrouwen met en zonder  

chronische ziekte of lichamelijke beperking (schaalscores) 
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Relationele stress 1,7 1,7 1,6 1,6 
Seksuele stress 1,6▲ 1,4 1,4 1,4 
Tevredenheid frequentie seks 2,2  2,3 2,4 2,5 
Seksuele satisfactie 3,7 3,8 3,7 3,7 
Positieve seksbeleving 3,8 3,8 3,4 3,5 
Seksuele schuldgevoelens 1,4 1,3 1,3 1,4 
Seksuele zelfachting 3,5▼ 3,6 3,3 3,4 
Seksuele interactiecompetentie 3,6 3,7 3,7 3,6 
Lichaams- versus contactgerichtheid 3,0 3,0 3,5▲ 3,4 
▲ = significant hoger gemiddelde dan de gezonde groep (▲ p≤0.01) 
▼  = significant lager gemiddelde dan de gezonde groep (▼ p≤0.01;  p≤0.05) 
 
Ook voor seksueel en relationeel welzijn is bekeken of kenmerken van de 
aandoening hieraan gerelateerd zijn. De verbanden zijn iets sterker dan bij 
seksueel gedrag het geval is. Een toename van lichamelijke klachten bij mannen 
verhoogt de relationele en seksuele stress, en vermindert de seksuele 
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tevredenheid en seksuele zelfachting. Verder zijn mannen met een ziekte of 
handicap meer contactgericht, indien lichamelijke klachten toenemen. Mannen 
met een hogere zorgafhankelijkheid ervaren opvallend genoeg minder seksuele 
stress, wat mogelijk duidt op een ander referentiekader voor ‘seksueel geluk, 
schoonheid en perfectie. De leeftijd waarop de aandoening is verworven, heeft 
met uitzondering van relatiestress geen invloed op het seksueel welzijn van 
mannen met een ziekte of handicap. 
 
Lichamelijke klachten van vrouwen met een ziekte of handicap hangen eveneens 
samen met het seksueel en relationeel welzijn. Naarmate lichamelijke klachten 
toenemen, ervaren ze meer seksuele schuldgevoelens en relationele stress. 
Tevens hangt een toename van lichamelijke klachten samen met een minder 
positieve seksbeleving, een lagere seksuele zelfachting en seksuele interactie-
competentie, en zijn ze minder tevreden over hun relatie en seksueel leven, en 
de frequentie waarmee ze seks hebben. Naarmate de zorgafhankelijkheid 
toeneemt zijn vrouwen met een ziekte of handicap minder tevreden over de 
frequentie waarmee ze seks hebben. De leeftijd waarop de aandoening is 
verworven, hangt niet samen met het seksueel welzijn van vrouwen met een 
ziekte of handicap.  
 
13.4 Geboorteregeling,  soa & hiv,  condoomgebruik 

Geboorteregeling 
Op het gebied van geboorteregeling hebben we onderzocht of er verschillen 
bestaan tussen mensen met en zonder ziekte en handicap voor wat betreft het 
vóórkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen, abortus, een 
miskraam en onvruchtbaarheid. De vragen over deze onderwerpen zijn gesteld 
aan zowel vrouwen als mannen. Ongeplande en ongewenste zwangerschappen 
en het laten uitvoeren van een abortus komen niet vaker voor bij mensen met 
een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Een miskraam komt wel 
relatief vaak voor bij vrouwen met een ziekte of handicap. De last die deze 
groep vrouwen van een miskraam ervaart, is ook hoger in vergelijking met de 
groep gezonde vrouwen. 
 
Voor wat betreft infertiliteit komt het volgende verschil naar voren: vrouwen 
met een handicap of ziekte die langer dan 12 maanden hebben geprobeerd 
zwanger te worden, zijn uiteindelijk vaker zwanger geworden in vergelijking 
met de groep gezonde vrouwen. Een mogelijke verklaring hiervoor is wellicht 
dat deze vrouwen zich reeds in een gezondheidszorgcircuit bevinden, 
(bijvoorbeeld vanwege hun aandoening of door het hogere aantal miskramen 
binnen deze groep), waardoor zij ook beter worden doorverwezen en geholpen. 
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Tot slot ervaren mannen met een ziekte of handicap meer last, indien ze 
ongewenst kinderloos zijn dan mannen die gezond zijn. 
 
Condoomgebruik,  soa en hiv 
De groepen zijn ook onderling vergeleken met betrekking tot condoomgebruik 
en (test)gedrag bij soa en hiv. Mannen en vrouwen met een ziekte of handicap 
hebben de afgelopen zes maanden relatief vaak onveilige seks26 gehad met losse 
partners in vergelijking met de gezonde groep. Met name de vrouwen hebben 
zich echter tegelijkertijd de afgelopen zes maanden minder zorgen gemaakt over 
het mogelijk oplopen van een soa dan de groep gezonde vrouwen die seksueel 
contact heeft met losse partners27. Verder hebben vrouwen met een ziekte of 
handicap zich minder vaak laten testen op soa en hiv in vergelijking met de 
groep gezonde vrouwen. Uit het bovenstaande valt af te leiden dat met name 
vrouwen met een handicap die seksueel contact hebben met losse partners zich 
minder bewust zijn van de risico’s van onveilige seks.  
 
13.5 Seksuele disfuncties  

In tabel 13.3 is weergegeven hoeveel mensen met een ziekte of handicap 
problemen hebben met het seksueel functioneren. Het probleem dat door de 
mannen het meest werd genoemd zijn erectieproblemen; 20% van de mannen 
kampt regelmatig met dit probleem, 14% heeft er ook last van. Het voortijdig 
orgasme komt bij 17% van de mannen met een ziekte of handicap regelmatig 
voor en 11% heeft er ook last van. Bij vrouwen zijn orgasmeproblemen de meest 
voorkomende klacht (25% van de vrouwen heeft regelmatig problemen, 12% 
heeft hier ook last van), gevolgd door lubricatieproblemen (17% regelmatig, 
11% heeft hier ook last van). In totaal heeft 22% van de mannen en 23% van de 
vrouwen met een ziekte of handicap een seksuele disfunctie. Deze percentages 
zijn iets maar niet significant hoger dan onder de populatie als geheel.  
 
Bij mannen met een ziekte of handicap komen echter specifiek erectieproblemen 
en problemen met de subjectieve opwinding wel meer frequent voor dan bij de 
groep gezonde mannen. Volgens onze definitie van een disfunctie geldt dat voor 
erectie- en orgasmeproblemen bij mannen. Bij vrouwen met een ziekte of 
beperking komen lubricatieproblemen meer frequent voor dan bij gezonde 
vrouwen, maar volgens ons criterium voor een disfunctie zijn er geen verschillen 
gevonden in vergelijking met de groep gezonde vrouwen.  
 

                                                        
26 Vrouwen: p<0.00; bij mannen is sprake van een trend: p=0.055. 
27 Hier is sprake van een trend: p=0.052. 
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Tabel 13.3 Het vóórkomen van problemen met het seksueel functioneren bij mannen en 
vrouwen met en zonder chronische ziekte of handicap (%) 

 
Mannen met ziekte of 

handicap 
(n=153) 

Mannen zonder ziekte of 
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(n=1918) 
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Seksuele aversie 20,2∆ 4,1 0,9 13,9 1,8 0,9 
Erectieproblemen 73,8▲ 19,7▲ 14,0▲ 55,0 9,5 7,4 
Problemen met de opwinding 16,7 4,1▲ 3,5 14,0 1,0 0,6 
Orgasmeproblemen 46,2∆ 8,7 7,0▲ 37,0 5,1 2,5 
Voortijdig orgasme 60,7 17,4 11,3 64,4 21,2 10,3 
Dyspareunie 10,0 0,4 0,4 10,7 1,0 0,7 
Probleem** 92,1 34,6 21,7 87,7 29,4 16,2 

 
Vrouwen met ziekte of 

handicap 
(n=256) 

Vrouwen zonder ziekte of 
handicap 
(n=1820) 

Seksuele aversie 36,7 6,4 5,2 32,4 5,7 4,0 
Lubricatieproblemen 51,2 17,2∆ 11,1 56,7 12,3 8,7 
Problemen met de opwinding 38,1 8,3 5,3 34,6 6,1 3,0 
Orgasmeproblemen 77,9 24,9 12,0 80,3 26,8 9,4 
Voortijdig orgasme 19,7 2,2 0,1 21,1 2,7 0,6 
Dyspareunie 23,6  7,8 6,1 30,4 6,3 5,3 
Probleem** 89,7 37,5 23,3 91,8 37,9 18,9 
* Probleem komt minstens regelmatig voor, met een lastscore van tenminste 3. 
** Minstens 1 probleem met het seksueel functioneren. 
▲ ∆ = significant hoger percentage dan de gezonde groep (▲ p≤0.01; ∆  p≤0.05). 

 = significant lager gemiddelde dan de gezonde groep (  p≤0.05). 
 
Evenals bij de populatie als geheel (zie hoofdstuk 9) is bekeken wat de 
samenhang is tussen enerzijds seksuele disfuncties en anderzijds seksueel 
gedrag, seksueel en relationeel welzijn, lichamelijke en psychische klachten, 
seksueel geweld en in dit geval ook zorgafhankelijkheid. Ook hier worden 
sterkere verbanden gevonden met belevingsaspecten dan met seksueel gedrag op 
zich. Enkele variabelen zijn bij mensen, vooral bij mannen met een ziekte of 
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handicap, opvallend sterk gerelateerd aan de last die zij ervaren bij seksuele 
problemen c.q. seksuele disfuncties, in vergelijking met de populatie als geheel. 
Mannen die meer last ervaren bij seksuele problemen zijn vaker het slachtoffer 
van seksueel geweld, hebben meer seksuele partners en vaker seksueel contact. 
Verder hebben ze een gevarieerder seksrepertoire en ervaren ze meer psychische 
klachten en gevoelens van seksuele schuld. Gezamenlijk verklaren deze 
aspecten 49% van de last van seksuele problemen. Bij de gehele populatie wordt 
aanzienlijk minder (25%) verklaard; kennelijk spelen daar veel meer andere 
factoren een rol. Het hebben van een disfunctie volgens het gestelde criterium 
hangt bij mannen met een ziekte of handicap uitsluitend samen met een lagere 
seksuele zelfachting, maar hiermee wordt de helft van de variantie in last 
verklaard.  
 
Voor vrouwen met een ziekte of handicap zijn de verschillen met de algemene 
populatie niet groot. Hier zijn vrouwen die meer last ervaren bij seksuele 
problemen minder tevreden over hun seksuele leven, hebben vaker seks, en 
hebben minder seksuele partners dan vrouwen die minder last ervaren. Tevens 
hebben vrouwen naarmate ze meer last ervaren, meer seksuele schuldgevoelens 
en ligt hun seksuele interactiecompetentie lager. Deze factoren verklaren 43% 
van de variantie in last van problemen. Hanteren we wederom het criterium voor 
disfunctie, dan geldt dat ze vaker te maken hebben gehad met seksueel geweld, 
en minder tevreden over hun seksueel leven zijn en de frequentie waarmee ze 
seks hebben (55% verklaard). 
 
13.6 Seksueel  geweld 

Als laatste aandachtsgebied is onderzocht of mensen met een ziekte of handicap 
vaker het slachtoffer zijn van seksueel geweld dan gezonde mensen. Met behulp 
van gegevens omtrent de leeftijd van waarop het (eerste) seksueel geweld 
plaatsvond, en de leeftijd waarop de aandoening is verworven, zijn voor een 
juiste vergelijking alleen die mensen met een ziekte of handicap in de analyses 
meegenomen die ten tijde van het seksueel geweld ook een chronische ziekte of 
lichamelijke beperking hadden. Bij mannen met een ziekte of handicap komt 
seksueel geweld even vaak voor in vergelijking met gezonde mannen 
(respectievelijk 4,3% en 6,4%). Bij vrouwen met een ziekte of handicap komt 
seksueel geweld beduidend minder vaak voor (23,7%) dan bij gezonde vrouwen 
(37,4%). Mogelijk kan dit verklaard worden doordat vrouwen met een ziekte of 
handicap minder worden blootgesteld aan risicovolle situaties en potentiële 
plegers. Het geweld dat vrouwen met een ziekte of handicap meemaken is echter 
wel relatief ernstig. Vrouwen met een ziekte of handicap zijn vaker het 
slachtoffer van het onder dwang verrichten van handelingen en (poging tot) 
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verkrachting (93,8%) dan gezonde vrouwen (71,5%). De dader van het seksueel 
geweld is bij mensen met een ziekte of handicap bovendien vaker een bekende 
(92,0%) in vergelijking met de gezonde groep (66,9%). Wellicht zijn 
afhankelijkheid, machtsverschil en isolatie belangrijke risicofactoren die het 
seksueel geweld bij mannen en vrouwen met een ziekte of handicap in de hand 
kunnen werken (Van Berlo & Van der Put, 2003). Uitgaande van de huidige 
situatie zien we echter dat vrouwen met een ziekte of handicap juist vaker het 
slachtoffer zijn van seksueel geweld in vergelijking met de groep gezonde 
vrouwen (respectievelijk 52,3% en 38,5%). Mogelijk duidt dit erop dat vrouwen 
met seksueel geweldservaringen op latere leeftijd relatief vaak een chronische 
ziekte of lichamelijk beperking ontwikkelen.  
 
13.7 Hulpbehoefte  en zorgcontact 

In de afgelopen 12 maanden had 41,8% van de mannen en 31,8% van de 
vrouwen met een ziekte of handicap zorgen of stress over hun eigen seksualiteit 
(zie tabel 13.4). Bijna één op de twintig mannen (5,2%) en een iets hoger deel 
(5,9%) van de vrouwen heeft een hulpbehoefte. Twee procent van de mannen en 
2,4% van de vrouwen heeft ook daadwerkelijk contact gehad met een 
hulpverlener in verband met zorgen of stress over zijn of haar eigen seksualiteit. 
Proportioneel heeft 38% van de mannen en 41% van de vrouwen met een 
hulpbehoefte uiteindelijk contact gehad met een hulpverlener. 
 
Relatieproblemen worden gekenmerkt door een relatief hoge hulpbehoefte in 
vergelijking met de ervaren last: 21,6% van de mannen en 14,8% van de 
vrouwen ervaart last bij relatieproblemen; 12,3% van de mannen en 10,5% van 
de vrouwen zou graag hulp willen bij relatieproblemen. Uiteindelijk krijgt 3,9% 
van de mannen en 4,3% van de vrouwen contact met een professionele 
hulpverlener. Proportioneel betekent dit dat 57% van de mannen en 70% van de 
vrouwen die last ervaren bij relatieproblemen, behoefte heeft aan hulp. Slechts 
eenderde deel van de mannen en vrouwen met een hulpbehoefte krijgt echter 
uiteindelijk contact met een hulpverlener. 
 
Gedurende de afgelopen 12 maanden heeft 15,0% van de mannen en 9,4% van 
de vrouwen zich zorgen gemaakt over de mogelijke risico’s van soa en hiv. Van 
de mannen had 7,3% behoefte aan hulp, 5,8% heeft ook daadwerkelijk contact 
gehad. Bij vrouwen is er nagenoeg geen verschil tussen hulpbehoefte en 
zorgcontact (5,3 en 4,3%). De hulpbehoefte die mannen en vrouwen hebben in 
verband met seksuele disfuncties is laag in verhouding tot de prevalentie. 
Slechts 4,6% van de mannen en 5,5% van de vrouwen met een ziekte of 
handicap heeft behoefte aan hulp. De mannen en vrouwen met een hulpbehoefte 
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komen echter veelal wel in contact met een hulpverlener (respectievelijk 3,2 en 
2%). 
 
Tabel 13.4 Last, zorgbehoefte en zorgcontact over de afgelopen 12 maanden op het 

gebied van seksualiteit in het algemeen, relatieproblemen, soa & hiv, 
seksuele disfuncties en seksueel geweld van mannen en vrouwen met en 
zonder een chronische ziekte of lichamelijke beperking (%) 

 Mannen met 
een chronische ziekte of 

handicap (n=153) 

Mannen zonder 
een chronische ziekte of 

handicap (n=1918) 
Afgelopen 12 maanden Last Hulpbehoefte Zorgcontact Last Hulpbehoefte Zorgcontact 

Zorgen, stress eigen seksualiteit 41,8 5,2 2,0 34,2 4,5 1,4 
Relatieproblemen 21,6 12,3 3,9 15,7 9,5 4,2 
Soa/hiv gerelateerd 15,0 7,3 5,8 15,3 5,0 4,4 
Seksuele disfuncties 21,7 4,6 3,2 16,2 5,0 2,1 
Seksueel geweld 2,6 0,7 0,7 1,3 0,2 0,1 
 Vrouwen met 

een chronische ziekte of 
handicap (n=254) 

Vrouwen zonder 
een chronische ziekte of 

handicap (n=1819) 
Afgelopen 12 maanden Last Hulpbehoefte Zorgcontact Last Hulpbehoefte Zorgcontact 

Zorgen, stress eigen seksualiteit 31,8 5,9 2,4 34,8 4,6 1,2 
Relatieproblemen 14,8 10,5 4,3 17 12,7 3,8 
Soa/hiv gerelateerd 9,4 5,3 4,3 14,2 5,8 5,3 
Seksuele disfuncties 23,4 5,5 2,0 18,9 6,5 2,2 
Seksueel geweld 17,6∆ 5,5 2,0 12,9 3,7 2,6 
 ∆ = significant hoger percentage dan de gezonde groep (∆  p≤0.05). 
 
Bij de hulpbehoefte en zorgcontact in verband met seksueel gewelds-
problematiek is er niet verbazingwekkend een duidelijk verschil zichtbaar tussen 
mannen en vrouwen. In de afgelopen 12 maanden ervaart 2,6% van de mannen 
met een ziekte of handicap last van seksueel geweldsproblemen, 0,7% heeft 
behoefte aan hulp en allen hebben contact gehad met een hulpverlener. Bij de 
vrouwen met een ziekte of handicap geeft 17,6% aan de afgelopen 12 maanden 
last te ervaren van seksueel geweldproblemen, 5,5% heeft behoefte aan hulp en 
2,0% komt uiteindelijk in contact met een hulpverlener. Proportioneel betekent 
dit dat 35% van de vrouwen met een ziekte of handicap met een seksueel 
geweldservaring contact krijgt met een hulpverlener. 
 
Met uitzondering van last van seksueel geweld bij vrouwen, zijn op alle 
deelgebieden geen verschillen gevonden wat betreft last, zorgbehoefte en 
zorgcontact tussen mensen met een ziekte of handicap en gezonde mensen. In 
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hoofdstuk 14 wordt nader ingegaan op de oorzaken van het al dan niet krijgen 
van hulp. 
 
13.8 Vergelijking met (inter)nationale studies 

Studies die vergelijkingen maken met gezonde populaties zijn amper 
voorhanden. In de oudere studies ligt de focus met name op de functie-
problemen. De afgelopen jaren zijn onderzoekers zich meer gaan richten op 
seksueel gedrag, seksuele gezondheid en seksueel welzijn van mannen en 
vrouwen met een ziekte of handicap. Deze studies zijn zowel uitgevoerd onder 
specifieke patiëntengroepen als gecombineerde onderzoeksgroepen. 
 
Diverse internationale studies hebben aangetoond dat zowel mannen als 
vrouwen met lichamelijke aandoeningen zoals een dwarslaesie, hersen-
beschadigingen, spierziekten, artritis, neurologische aandoeningen en spina 
bifida, minder tevreden zijn over hun seksueel leven en een lagere seksuele en 
lichamelijke zelfwaardering hebben in vergelijking met gezonde mannen en 
vrouwen (DeHaan & Wallander, 1988; McCabe & Taleporos, 2003; Taleporos, 
McCabe, 2001, 2002). In de onderhavige studie zijn deze verschillen alleen 
gevonden bij mannen. Hetzelfde beeld komt naar voren bij het seksueel 
(dis)functioneren. Mannen met een ziekte of handicap rapporteren vaker erectie- 
en orgasmeproblemen dan gezonde mannen. Vrouwen met een ziekte of 
handicap rapporteren even vaak een seksuele disfunctie als gezonde vrouwen. 
Vrouwen met een ziekte of handicap lijken in deze studie dus over het algemeen 
minder seksuele functieproblemen te ervaren vanwege hun aandoening dan 
mannen met een ziekte of handicap. Ongetwijfeld hangt dit samen met de 
bevinding dat vrouwen met een ziekte of handicap hun seksuele leven even 
positief (of negatief) waarderen als gezonde vrouwen. Onderzoek van Van de 
Wiel, Weijmar Schultz & Wouda (2001) wijst in dezelfde richting. Alhoewel 
een ziekte of handicap kan leiden tot ernstige verstoringen van het seksuele 
functioneren (Sipksi & Alexander, 1997), blijkt uit de studie van Van de Wiel et 
al. dat na één tot twee jaar de seksuele tevredenheid en seksuele capaciteiten bij 
60 tot 70% van de mensen met een ziekte op het oude niveau terugkeert, 
ongeacht het type ziekte en de behandeling ervan en ongeacht de aanwezigheid 
van hinderlijke fysieke klachten en blijvende verminderingen in de seksuele 
capaciteiten. Uit studies onder diverse patiëntengroepen komt echter weer naar 
voren dat seksuele disfuncties bij mensen met nierproblemen (Diemont et al., 
2000), spina bifida (Verhoef et al., 2000) en multiple sclerose (Vruggink et al., 
1995) veelvuldig voorkomen. Het is van belang om te beseffen dat iedere 
lichamelijke handicap of ziekte zijn eigen problematiek heeft die in meer of 
mindere mate het seksueel (dis)functioneren beïnvloedt.  



H O O F D S T U K  1 3  

 

200 

Een vermindering van seksuele activiteit bij mensen met chronische pijn wordt 
gerapporteerd door Maruta en Osborne (1978) en Ambler, Williams, Hill, 
Gunary & Cratchley (2001). In de laatst genoemde studie correleerde een 
vermindering van seksuele activiteit met opwindingsproblemen, pijn, 
houdingsbeperkingen, gebrek aan zelfvertrouwen en relatieproblemen. In de 
huidige studie komt naar voren dat vrouwen die minder vaak seksueel contact 
hebben, vaker kampen met opwindings- en orgasmeproblemen. Verbanden 
tussen seksuele activiteit en seksueel en relationeel welzijn zijn in deze studie 
niet onderzocht. 
 
In een eerdere eigen studie (Kedde & Van Berlo, 2006) is gevonden dat de 
seksuele tevredenheid bij mannen lager is naarmate de zorgafhankelijkheid 
hoger wordt, en de aandoening op latere leeftijd was verworven. Seksuele 
tevredenheid laat zich echter in de huidige studie bij zowel mannen als vrouwen 
niet verklaren door zorgafhankelijkheid en de leeftijd waarop de aandoening is 
verworven, wat illustreert hoe divers de problematiek kan zijn bij uiteenlopende 
patiëntengroepen.  
 
Studies op het gebied van seksueel geweld en handicap richten zich bijna 
uitsluitend op seksueel misbruik. Uit een literatuurstudie van Van Berlo en Van 
der Put (2003) over jongeren met een lichamelijke handicap en seksualiteit mag 
worden aangenomen dat mensen met een handicap vaker slachtoffer zijn van 
seksueel misbruik. Uit het onderhavige onderzoek kan worden afgeleid dat niet 
zozeer de prevalentie van seksueel geweld hoger ligt, maar wel dat de aard van 
het seksueel geweld bij vrouwen met een ziekte of handicap agressiever is. 
Bovendien blijkt de dader bij zowel mannen als vrouwen vaker een bekende is 
in vergelijking met mensen zonder ziekte of handicap.  
 
13.9 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de verschillen in kaart gebracht tussen mensen met en 
zonder een chronische ziekte of lichamelijke beperking omtrent seksueel gedrag, 
seksueel en relationeel welzijn, reproductieve gezondheid, (zorgen over) soa & 
hiv en de prevalentie van seksuele disfuncties en seksueel geweld. Verder is 
onderzocht hoeveel mensen behoefte hebben aan hulp en daadwerkelijk contact 
krijgen met een professioneel hulpverlener.  
 
In totaliteit beschouwd blijken de seksuele gedragingen tussen mensen met en 
zonder een chronische aandoening niet veel van elkaar te verschillen. De 
verschillen in masturberen en seksueel contact tussen mannen met en zonder 
handicap zijn wellicht te verklaren door een hogere zorgafhankelijkheid 
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(bijvoorbeeld gebrek aan handfunctie en uithoudingsvermogen), en het vaker 
voorkomen van erectie- en orgasmeproblemen. Het feit dat mannen met een 
ziekte of handicap vaker erotische telefoonlijnen bellen komt hoogstwaarschijn-
lijk, doordat slechts 43% van de mensen met een aandoening in Nederland 
toegang heeft tot het internet, tegenover 69% in de gehele bevolking (Van den 
Brink-Muinen, 2006). Mogelijk speelt leeftijd hierin ook een rol. Het verschil in 
seksueel contact bij vrouwen kan mogelijk mede verklaard worden doordat 
vrouwen met een ziekte of handicap in deze studie minder vaak een vaste 
partner hebben dan de gezonde groep.  
 
Aspecten die de ernst en mate van de aandoening aanduiden, zoals 
zorgafhankelijkheid en lichamelijke klachten, lijken relatief weinig invloed te 
hebben op het seksuele gedrag van mannen en vrouwen met een chronische 
lichamelijke aandoening. Het seksueel welzijn wordt echter wel mede bepaald 
door deze aspecten. Met name de mate van lichamelijke klachten en 
zorgafhankelijkheid hangen met seksueel welzijn samen. In het verlengde 
hiervan is het seksueel welzijn van mannen met een chronische lichamelijke 
aandoening op een aantal aspecten ook lager in vergelijking met gezonde 
mannen. Psychologische factoren als een verstoord lichaamsbeeld, problemen 
met zelfacceptatie en gebrek aan zelfvertrouwen zouden hier mogelijk aan ten 
grondslag kunnen liggen. Deze verschillen zijn niet gevonden bij vrouwen. Wel 
blijkt dat vrouwen met een handicap of ziekte het contact tijdens het vrijen (nog) 
belangrijker vinden dan vrouwen zonder een beperking. Mogelijk worden 
vrouwen door ziekte of handicap minder geschaad in hun seksuele zelfbeeld en 
beleving en/of zijn ze beter in staat dan mannen (opnieuw) invulling te geven 
aan hun seksuele leven. De gegevens lijken in ieder geval in deze richting te 
wijzen. 
 
Het feit dat mensen met een ziekte of handicap relatief vaak onveilig vrijen in 
vergelijking met de gezonde groep is verontrustend, te meer daar vrouwen met 
een aandoening zich ook nog eens minder zorgen maken over de risico’s die 
onveilige seks met zich mee kan brengen en zich minder vaak laten testen op soa 
en hiv. Redenen voor dit verschil kunnen zeer divers zijn: gebrek aan goede 
voorlichting voor jongeren met een handicap, sociale isolatie, een beschermde 
opvoeding, de gedachte dat mensen met een handicap aseksueel zijn enzovoort. 
Adequate seksuele voorlichting toegespitst op mensen met een handicap lijkt 
noodzakelijk, zeker mede gezien het feit dat seksueel geweld bij vrouwen met 
een handicap agressiever van aard is dan bij gezonde vrouwen. Helaas is 
geschikt voorlichtingsmateriaal vooralsnog nauwelijks beschikbaar (Van Berlo 
& Van der Put, 2003).  
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Als laatste is een aantal kanttekeningen op zijn plaats. Het is niet zeker in welke 
mate deze steekproef in zijn algemeenheid kan worden beschouwd als een 
representatieve afspiegeling van de populatie van mensen met een chronische 
ziekte of lichamelijke beperking. De respondenten zijn allen afkomstig uit 
‘reguliere’ woonsituaties. Er hebben dus geen mensen aan dit onderzoek 
meegewerkt die bijvoorbeeld (tijdelijk) woonachtig zijn in verpleeghuizen, 
revalidatiecentra of andere woonvoorzieningen. De kans is dus groot dat deze 
groep mensen relatief ‘gezond’ is in vergelijking met de totale populatie 
chronisch zieken en gehandicapten in Nederland. Hier is gevonden dat de 
seksuele gezondheid van mensen met een chronische ziekte of handicap die in 
een gezinsituatie wonen op onderzochte aspecten verslechtert naarmate hun 
lichamelijke conditie slechter is en hun zorgafhankelijkheid groter. Gevoeglijk 
mag aangenomen worden dat de situatie van de intramuraal wonende groep wat 
betreft fysieke gezondheid en zorgafhankelijkheid vaak negatiever is, en hun 
seksuele gezondheid.  
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HOOFDSTUK 14 

SEKSUELE GEZONDHEID, ZORGBEHOEFTE EN 
ZORGGEBRUIK IN PERSPECTIEF 

Ine Vanwesenbeeck, Miriam Zaagsma en Floor Bakker 

 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen inzake problematiek, zorgbehoefte en 
zorggebruik onder de volwassen Nederlandse bevolking, zoals die in de 
voorgaande hoofdstukken naar thema aan de orde zijn geweest, in perspectief tot 
elkaar geplaatst. Eerst wordt kort ingegaan op co-morbiditeit tussen 
uiteenlopende vormen van seksuele gezondheidsproblematiek en de algemene 
(lichamelijke en geestelijke) gezondheid. Vervolgens beschouwen we de 
verschillende vormen van zorgbehoefte in relatie tot elkaar en tot demografische 
kenmerken. Hetzelfde wordt gedaan voor zorgcontacten. Logischerwijze volgt 
hieruit de vergelijking tussen de mate waarin er behoefte is aan professionele 
zorg en er ook daadwerkelijk van zorgcontact sprake is. Dit leidt tot een 
beschouwing van de redenen waarom mensen geen contact met de 
gezondheidszorg zoeken terwijl ze er wel behoefte aan hebben, of wel hulp 
zoeken maar het niet krijgen. Tot slot wordt gekeken hoe hulpvragen zich 
verdelen over de verschillende sectoren van de gezondheidszorg. 
 
14.1 Seksuele en psychische gezondheid in samenhang 

Tabel 14.1 laat zien in welke mate er (minstens matig sterke) samenhang bestaat 
tussen de verschillende vormen van seksuele gezondheidsproblematiek 
onderling, en tussen seksuele en algemene lichamelijke en psychische 
gezondheid. Kijken we allereerst naar de verbanden tussen de verschillende 
seksuele (on)gezondheidsmaten, dan zien we de sterkste samenhangen tussen 
seksuele stress, relatiestress en functieproblemen en, voor mannen, ook 
overmatig verlangen. In de tabel niet getoond is overigens, dat mensen met een 
overmatig verlangen ook relatief vaak tot de groep (zie hoofdstuk 8) met 
verhoogd soa-risico behoren. Daarnaast zijn problemen met de seksuele 
voorkeur en, niet verbazingwekkend, zorgen om soa/hiv in deze groep relatief 
ernstig. Bij vrouwen is het verband tussen seksueel geweld en functieproblemen 
verder relatief sterk.  
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Opvallende bevindingen zijn hier ook, bijvoorbeeld, de samenhang tussen 
relatiestress en zorgen om soa/hiv, vooral bij vrouwen, en eveneens bij vrouwen 
het (zwakke) verband tussen functieproblemen en problemen met anticonceptie. 
Zonder verder onderzoek zijn deze verbanden niet goed te duiden. Voor holebi’s 
is verder de samenhang tussen problemen met seksuele voorkeur, relatiestress en 
functieproblemen relatief sterk. Ook opvallend is de relatie tussen onvervulde 
kinderwens en problemen met de seksuele voorkeur bij homoseksuele mannen. 
Kijken we vervolgens naar de relaties met lichamelijke en psychische 
gezondheid, dan zien we met beide verbanden. Vooral de sterke samenhang 
tussen verschillende seksuele gezondheidsproblemen enerzijds en psychische 
problematiek anderzijds valt op. Uit een regressieanalyse blijkt, dat bij vrouwen 
26% en bij mannen 27% van de variantie in de ernst van de psychische klachten 
door de hier beschreven seksuele gezondheidsproblemen wordt ‘verklaard’. 
Eveneens is een regressieanalyse toegepast waarbij het criterium voor indeling 
in vier groepen voor psychische gezondheid is gebruikt, zoals deze is 
ontwikkeld binnen de Monitor Volksgezondheid van GGD-Nederland en het 
RIVM. De hier bestudeerde seksuele gezondheidsproblematiek verklaart 17% 
van de toewijzing van mensen aan één van de vier psychische 
(on)gezondheidsgroepen. Dit bevestigt wat we al wisten: seksuele gezondheid 
maakt een substantieel onderdeel van de psychische gezondheid uit.  
 
14.2 Zorgbehoefte  naar demografische kenmerken 

De tabellen 14.2 en 14.3 geven de percentages voor, respectievelijk, vrouwen en 
mannen, die een behoefte aan zorg rapporteren op de terreinen waar deze het 
meest prevalent is, te weten bij problematiek gerelateerd aan relaties, seksuele 
functie, seksueel geweld, anticonceptie en soa/hiv. Alle cijfers hebben 
betrekking op het afgelopen jaar. Onder de noemer anticonceptieproblematiek 
worden zorgbehoeften bij anticonceptie (inclusief reguliere pilcontroles), 
ongewenste zwangerschap en abortus samengenomen. Onder de noemer 
soa/hiv-problematiek wordt verwezen naar behoeften bij zorgen omtrent soa/hiv 
risico en bij een positieve hiv-status, alsook naar de soa/hiv tests die door de 
respondent zelf als zodanig zijn gezocht of verkregen, dus niet die tests die zijn 
uitgevoerd in het kader van een algemeen lichamelijk onderzoek, bloeddonatie 
en dergelijke. Zoals vermeld in hoofdstuk 8 betreft dit iets meer dan 60% van 
alle tests. Deze worden in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. In de 
laatste kolom van de twee tabellen worden de percentages gegeven voor de 
vrouwen en mannen die minstens enige behoefte aan seksuele 
gezondheidsgerelateerde zorg melden. In de laatste rij worden, bij de 
totaalpercentages voor de verschillende terreinen, tevens de verschillen tussen 
de seksen aangegeven. 
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Tabel 14.2 Zorgbehoeften onder vrouwen (n=2075) in het afgelopen jaar, naar thema 
  en demografische kenmerken (%) 
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Leeftijd          
19 - 34 jaar 18,4 ▲ 9,4 ▲ 6,5 ▲ 10,1 ▲ 8,3 ▲ 36,0 ▲ 
35 - 54 jaar 11,5  6,1  3,5  2,7 ▼ 3,4 ∇ 22,1  
55 - 69 jaar 5,7▼ 2,5▼ 1,1▼ 0,0 ▼ 1,3 ▼ 10,6 ▼ 
Opleiding         

laag 9,1▼ 4,9  3,7  3,5  2,3 ▼ 19,8 ▼ 

midden 13,4  7,0  4,5  5,6  5,5 ∆ 25,4  

hoog 15,4 ∆ 7,2  3,1  4,1  5,7  27,4  

Etniciteit          

autochtoon/westers  11,9 ∇ 6,1  3,7  4,0  4,0  23,0 ∇ 

Turks/Marokkaans 13,0  10,9 * 6,5 * 18,2 * 6,5 * 27,3  

Surinaams/Antilliaans 24,1▲ 11,1 * 3,7 * 3,6 * 11,1 * 42,9 ∆ 

Religie         

joods - christelijk  10,7  6,5  3,4  3,8  3,4 ∇ 19,0 ▼ 

islamitisch  13,5  3,9  5,8 * 16,7 * 15,4 ▲ 29,2  

ander geloof 18,9  11,6  8,1 * 3,1 * 9,0 ∆ 28,1  

geen geloof  13,3  5,8  3,8  4,8  4,5  27,6 ▲ 

Stedelijkheid             
weinig tot niet 11,3  7,5  2,7  3,1  3,8  19,0 ▼ 

sterk tot matig 13,6  5,7  4,6  4,8  4,5  26,2  

zeer sterk  11,5  6,1  4,2  5,9  5,8  26,3  

Relatiestatus          

alleenstaand 9,1  3,5▼ 5,8 ∆ 5,9  7,2 ▲ 22,5  

LAT-relatie 15,0  8,5  5,1  6,6  8,8 ▲ 30,5 ∆ 

ongehuwd samenwonend 17,4  7,8  4,7  7,2 ∆ 4,7  30,7 ▲ 

gehuwd  11,2  6,5  2,3▼ 2,4 ▼ 1,9 ∇ 20,1 ▼ 

Totaal  12,4▲ 6,4  3,9▲ 4,5 ▲ 4,5  24,0 ▲ 

▲ ∆ en ▼ ∇ significant hoger of lager bij een significantieniveau van 0.01, respectievelijk 0.05. 
▼ in totaal rij: significant lager dan onder mannen. 
* te lage celaantallen om te toetsen.  
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Tabel 14.3 Zorgbehoeften onder mannen (n=2071) in het afgelopen jaar, naar thema 
 en demografische kenmerken (%)  
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Leeftijd          
19 - 34 jaar 9,6  4,2  0,3  2,7 ∆ 7,2 ▲ 22,4  

35 - 54 jaar 11,1  4,6  0,2  1,7  4,4  19,7  

55 - 69 jaar 7,2  6,8  0,2  0,0 ∇ 1,9 ▼ 14,6 ∇ 

Opleiding         

laag 9,5  5,4  0,2  0,3 ∇ 5,2  17,5  

midden 10,3  5,8  0,1  2,9 ▲ 4,7  22,4  

hoog 9,0  3,4  0,5  0,9  4,6  16,6  

Etniciteit          

autochtoon/westers  9,5 ∇ 4,9  0,2  1,4  4,3  18,5 ▼ 

Turks/Marokkaans 19,7▲ 8,2 * 1,7  0,0 * 13,3 * 45,8 ▲ 
Surinaams/Antilliaans 10,6  6,4 * 0,0  14,3 * 6,5 * 32,1  
Religie         

joods - christelijk  9,8  5,0  0,0  1,0  4,0  19,0  

islamitisch  17,3  7,7 * 1,9  4,2 * 9,6 * 50,0 ▲ 

ander geloof 10,0  6,7 * 1,1  0,0 * 8,9 * 18,4  

geen geloof  9,2  4,8  0,3  2,1  4,8  18,5  

Stedelijkheid             
weinig tot niet 10,9  6,6  0,0  2,6  4,6  20,4  

sterk tot matig 8,9  4,1  0,2  1,1  4,4  17,7  

zeer sterk  9,7  4,6  0,5  0,5  6,5  21,8  

Relatiestatus          

alleenstaand 11,9  5,0  0,2  1,4 * 9,2 ▲ 22,7  

LAT-relatie 15,0▲ 9,7▲ 0,4  5,2 * 8,4 ▲ 31,9 ▲ 

ongehuwd samenwonend 4,2▼ 1,8▼ 0,3  0,6 * 5,4  14,4  

gehuwd  9,5  4,9  0,1  1,1  2,2 ▼ 17,0 ∇ 

Totaal 9,7 ▼ 5,0 0,2 ▼ 1,6 ▼ 4,8  19,4 ▼ 

▲ ∆ en ▼ ∇  significant hoger of lager bij een significantieniveau van 0.01, respectievelijk 0.05. 
▼ in totaal rij: significant lager dan onder vrouwen. 
* te lage celaantallen om te toetsen.  
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Sekseverschi l len 
Vergelijken we eerst, bevindingen uit eerdere hoofdstukken samenvattend, 
vrouwen en mannen met elkaar, dan vinden we dat vrouwen wat betreft behoefte 
op minstens enig seksueel gezondheidsterrein én op drie van de vijf hier 
getoonde terreinen, een grotere zorgbehoefte hebben dan mannen. Dit geldt voor 
zorg in verband met relatieproblemen, met seksueel geweld en, niet onverwacht, 
met anticonceptie. Voor twee hier niet in de tabel getoonde terreinen, te weten 
overmatig seksueel verlangen en parafilieën, rapporteren mannen daarentegen 
meer zorgbehoefte dan vrouwen (zie voor de cijfers hoofdstuk 5). Inzake 
functieproblemen en soa/hiv-problematiek doen zich geen sekseverschillen voor. 
In de top vijf van zorgbehoeften komen voor beide seksen functieproblemen op 
de tweede plaats (na relatieproblematiek) en soa/hiv gerelateerde zorgbehoefte 
op de derde (bij vrouwen gedeeld met anticonceptiegerelateerde zorgbehoeften). 
Op plaats vijf zien we bij vrouwen zorgbehoefte rond seksueel geweld. Bij 
mannen staan zorgbehoeften in verband met identiteitsproblematiek en 
overmatig verlangen op respectievelijk de vierde en de vijfde plaats. De 
percentages vrouwen en mannen die minstens enige behoefte aan zorg op het 
terrein van de seksuele gezondheid hebben gehad in het afgelopen jaar zijn, 
respectievelijk 24% en 19,4%. Geëxtrapoleerd naar de Nederlandse bevolking 
tussen 19 en 69 jaar zou dit in absolute aantallen om krap 1,3 miljoen vrouwen 
en ruim 1 miljoen mannen gaan.28 
 
Demografische verschil len onder vrouwen 
Meteen bovenaan tabel 14.2 valt op dat jonge vrouwen over de hele linie 
beduidend meer behoefte hebben aan seksuele gezondheidszorg dan oudere. De 
55-plussers hebben de minste behoefte. Behalve voor de hier weergegeven 
terreinen geldt ditzelfde voor zorgbehoefte rond infertiliteit en seksualiteit in het 
algemeen. Daarnaast blijkt dat vrouwen uit het laagste opleidingsniveau in het 
algemeen minder zorgbehoefte rapporteren, met name inzake relatie- en soa/hiv-
problematiek. Vrouwen van Surinaams/Antilliaanse achtergrond rapporteren 
weer opvallend vaak zorgbehoefte op juist die beide terreinen, waarbij overigens 
alleen het verschil inzake relatieproblematiek significant wordt. Ook de relatief 
hoge score van vrouwen met een Turks/Marokkaanse achtergrond op behoefte 
aan zorg omtrent anticonceptie, kan vanwege lage aantallen niet getoetst worden 
op significantie. Verder zijn er aanwijzingen dat in het algemeen de behoefte 
aan zorg lager is bij de joods-christelijke vrouwen, bij de vrouwen die 
woonachtig zijn in de weinig stedelijke gebieden en bij getrouwde vrouwen. 

                                                        
28 Bij een 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) zijn ondergrens en bovengrens hier voor 
vrouwen respectievelijk 1.195.290 en 1.394.505 en voor mannen 968.572 en 1.153.580. 
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Overigens blijkt uit hier niet in de tabel opgenomen gegevens, dat vrouwen in de 
weinig stedelijke gebieden wel relatief veel zorgbehoefte bij problemen rond 
seksuele identiteit rapporteren. Tot slot geven alleenstaanden relatief weinig 
zorgbehoefte bij functieproblemen aan, maar zowel alleenstaanden als LAT-ers 
relatief veel als het om soa/hiv gerelateerde problematiek gaat.  
 
Demografische verschil len onder mannen 
Bij de mannen liggen de verschillen naar leeftijd minder scherp dan bij de 
vrouwen het geval was. De zorgbehoefte van de jonge groep mannen is alleen 
relatief hoog in relatie tot anticonceptie en tot soa/hiv. Hun zorgbehoefte inzake 
functieproblematiek is daarnaast wel dusdanig, dat de op basis van 
prevalentiecijfers verwachte verhoogde zorgbehoefte van de 55-plussers op dit 
vlak niet significant is. Autochtone mannen hebben in het algemeen minder 
zorgbehoeften dan allochtone mannen, vooral het verschil ten opzichte van 
mannen van Turks of Marokkaanse, dan wel islamitische achtergrond is relatief 
groot. Deze verschillen blijven ook na controle voor leeftijd en opleidingsniveau 
in stand. Ook onder mannen hebben verder, niet verrassend, alleenstaanden en 
LAT-ers relatief veel soa/hiv gerelateerde zorgbehoefte. Eveneens opvallend is 
dat met betrekking tot relatie- en functieproblemen én met betrekking tot 
seksualiteit in het algemeen (hier niet weergegeven) de LAT-ers beduidend meer 
zorgbehoefte rapporteren dan de ongehuwd samenwonenden.  
 
14.3  Zorgcontacten naar demografische kenmerken 

De tabellen 14.4 en 14.5 geven de percentages voor respectievelijk vrouwen en 
mannen in de volwassen populatie, die minstens enig contact met de seksuele 
gezondheidszorg rapporteren op de belangrijkste terreinen. Voor een 
omschrijving van hetgeen bepaalde thema’s precies behelzen, verwijzen we naar 
de vorige paragraaf. Ook hier hebben de cijfers betrekking op het afgelopen jaar.  
 
Sekseverschi l len 
Evenals op zorgbehoefte scoren vrouwen relatief hoog op zorgcontact, met 
name op contacten in verband met seksueel geweld en anticonceptiegerelateerde 
hulpvragen. Ongeveer één op de 10 mannen (10,7%) en anderhalf maal zoveel 
vrouwen (15,3%) heeft in het afgelopen jaar minstens enig contact gehad met de 
gezondheidszorg in verband met aan seksuele gezondheid gerelateerde kwesties.  
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Tabel 14.4 Zorgcontact onder vrouwen (n=2075) in het afgelopen jaar, naar thema 
 en demografische kenmerken (%)  
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Leeftijd          
19 - 34 jaar 5,8  4,1▲ 2,9  10,1 ▲ 7,2 ▲ 22,8 ▲ 
35 - 54 jaar 5,1  1,8  3,3  2,5 ▼ 3,6  15,2  
55 - 69 jaar 1,7▼ 0,6▼ 0,8▼ 0,0 ▼ 0,8 ▼ 5,0 ▼ 
Opleiding         
laag 3,2  1,6  2,7  3,5  2,3 ▼ 12,1  
midden 5,6  3,1  2,5  5,0  5,0  16,8  
hoog 4,5  1,9  2,5  5,1  5,3  17,1  
Etniciteit          
autochtoon/westers  4,3  2,2  2,5  3,9  3,8  14,6  
Turks/Marokkaans 13,0 * 2,2 * 2,2 * 22,7 * 4,3 * 27,3 * 
Surinaams/Antilliaans 3,7 * 5,6 * 1,8 * 10,7 * 12,7 * 25,0 * 
Religie         
joods - christelijk  3,5 ∇ 1,8  2,2  3,1  3,4  11,7 ▼ 
islamitisch  11,8▲ 1,9 * 1,9 * 20,8 * 11,8 * 29,2  
ander geloof 12,6▲ 9,0 * 4,5 * 6,3 * 9,0 * 29,7 ▲ 
geen geloof  4,2  2,1  2,8  4,8  3,9  16,6  
Stedelijkheid             
weinig tot niet 4,7  2,7  2,5  3,1  4,0  11,2 ▼ 
sterk tot matig 5,1  2,3  2,9  4,8  3,8  17,2  
zeer sterk  3,4  1,3  1,8  6,0  5,2  17,4  
Relatiestatus          
alleenstaand 6,0  1,4  4,7▲ 4,1  6,0 ∆ 18,8  
LAT-relatie 5,1  5,1▲ 3,7  6,0  8,1 ▲ 21,7 ▲ 
ongehuwd samenwonend 4,7  2,3  2,3  8,4 ▲ 4,4  17,6  
gehuwd  3,7  1,9  1,4▼ 2,6 ▼ 2,1 ▼ 10,7 ▼ 
Totaal  4,6  2,3  2,6▲ 4,7 ▲ 4,2  15,3 ▲ 
▲ ∆ en ▼ ∇ Significant hoger of lager bij een significantieniveau van 0.01, respectievelijk 0.05. 
▼ In totaal rij: significant lager dan onder mannen. 
* Te lage celaantallen om te toetsen.   
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Tabel 14.5 Zorgcontact onder mannen (n=2071) in het afgelopen jaar, naar thema 
  en demografische kenmerken (%) 
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Leeftijd          
19 - 34 jaar 3,9  1,4 ▼ 0,3  3,8 ▲ 6,2 ▲ 12,3  

35 - 54 jaar 4,5  2,5  0,1  0,7 ∇ 4,1  10,6  

55 - 69 jaar 5,1  5,3▲ 0,0  0,4  1,5 ▼ 8,6  

Opleiding         

laag 3,5  2,2  0,0  0,9  4,5  8,9  

midden 5,1  3,5  0,1  2,3  4,2  12,8  

hoog 3,2  2,0  0,3  1,2  3,7  9,3  

Etniciteit          

autochtoon/westers  4,3  2,8  0,1  1,4  3,7  10,3  

Turks/Marokkaans 11,5 * 3,3 * 1,7  0,0 * 13,3 * 20,0 * 
Surinaams/Antilliaans 4,3 * 2,1 * 0,0  14,3 * 4,3 * 17,9 * 
Religie         

joods - christelijk  5,4  3,3  0,0  1,3  3,1  11,1  

islamitisch  9,8 * 3,8 * 1,9  4,2 * 9,6 * 20,8  

ander geloof 3,3 * 6,7 * 1,1  2,0 * 7,8 * 8,2  

geen geloof  3,5  2,0  0,1  1,9  4,3  10,2  

Stedelijkheid             
weinig tot niet 6,2▲ 3,4  0,0  1,8  3,8  12,4  

sterk tot matig 3,5 ∇ 2,5  0,1  1,7  3,8  10,1  

zeer sterk  3,8  2,2  0,3  0,5  5,9  9,0  

Relatiestatus          

alleenstaand 7,0▲ 2,5  0,2  1,4 * 8,0 ▲ 11,1  

LAT-relatie 8,8▲ 6,2▲ 0,0  3,0 * 7,0 ∆ 18,5 ▲ 

ongehuwd samenwonend 1,5▼ 1,5  0,3  3,3 * 4,8  10,0  

gehuwd  3,5 ∇ 2,5  0,1  0,9  1,9 ▼ 9,1  

Totaal 4,4 2,8 0,1 ▼ 1,6 ▼ 4,1  10,7 ▼ 

▲ ∆ en ▼ ∇ Significant hoger of lager bij een significantieniveau van 0.01, respectievelijk 0.05. 
▼ Iin totaal rij: significant lager dan onder vrouwen.  
* Te lage celaantallen om te toetsen.   
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Geëxtrapoleerd naar de Nederlandse volwassen bevolking tussen 19 en 69 jaar 
zou dit in absolute aantallen om ruim 800.000 vrouwen en krap 600.000 mannen 
gaan.29  
 
Demografische verschil len onder vrouwen 
Jongere vrouwen hebben niet alleen een grotere zorgbehoefte, maar hebben 
eveneens vaker contact met de hulpverlening, met name in verband met 
functieproblemen, anticonceptie en soa/hiv. Vrouwen van 55+ hebben over de 
gehele linie relatief weinig contact. Vrouwen met een laag opleidingsniveau 
hebben relatief weinig zorgcontact in verband met soa/hiv gerelateerde 
problematiek. Verschillen naar etnische achtergrond zijn vanwege de relatief 
kleine groepen niet goed te toetsen, maar de resultaten wijzen in de richting van 
een relatief laag zorggebruik door autochtone vrouwen en/of vrouwen met een 
joods-christelijke achtergrond. Wat betreft relatiestatus maken de alleenstaanden 
het vaakst gebruik van de gezondheidszorg in verband met seksueel 
geweldservaringen, maar vrouwen in een LAT-relatie relatief veel in verband 
met functieproblemen en soa/hiv. Gehuwden hebben relatief weinig contact met 
de zorg.     
 
Demografische verschil len onder mannen 
Mannen in de jongste leeftijdsgroep maken relatief veel gebruik van de zorg in 
verband met anticonceptie- en soa/hiv gerelateerde hulpvragen; 55+ mannen 
relatief veel in verband met functieproblemen. Op het punt van etnische en/of 
religieuze achtergrond wijzen de resultaten, evenals bij de vrouwen het geval 
was, in de richting van een relatief hoog zorggebruik onder allochtone groepen, 
met name bij een islamitische achtergrond, maar toetsing is achterwege gelaten 
vanwege de kleine aantallen personen. Vervolgens zien we een relatief hoog 
zorggebruik vanwege relatieproblematiek door mannen in de weinig stedelijke 
gebieden en door alleenstaande mannen en LAT-ers. Gehuwden onderscheiden 
zich onder mannen alleen doordat ze relatief weinig zorgcontacten hebben in 
verband met soa/hiv, met name in vergelijking met de alleenstaande mannen.    
 

                                                        
29 Bij 95% BI zijn ondergrens en bovengrens voor vrouwen 743.018 en 909.928 en voor 
mannen 511.493 en 658.411. 
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14.4 Wel behoefte maar geen contact 

In de grafieken 14.1 en 14.2 staan, voor vrouwen en mannen apart, de 
percentages voor zorgbehoefte afgezet tegen de percentages voor zorgcontact op 
alle bestudeerde terreinen, uiteraard weer steeds in het afgelopen jaar. Onder 
vrouwen doet de grootste discrepantie tussen behoefte en contact zich voor op 
de terreinen relatieproblematiek, seksualiteit algemeen en functieproblemen. 
Vooral op de eerste twee terreinen zien we dat ook mannen hun zorgbehoefte 
relatief vaak niet vertalen naar een daadwerkelijke hulpvraag, op het derde 
terrein, functieproblemen, is dat bij mannen iets minder het geval. Vervolgens is 
de discrepantie bij mannen op het vlak van overmatig verlangen noemenswaard. 
Door beide seksen wordt verder slechts de helft van de zorgbehoeften met 
betrekking tot seksuele identiteit omgezet in een daadwerkelijke hulpvraag. 
Over het geheel gezien heeft, op basis van de antwoorden op de vragen naar 
zorgbehoeften en zorgcontacten, 8,7% van zowel vrouwen als mannen in het 
afgelopen jaar enige behoefte aan seksuele gezondheidszorg gevoeld waarbij het 
niet van daadwerkelijk zorgcontact is gekomen. Dit percentage verwijst naar dik 
940.000 personen in de volwassen populatie tussen 19 en 69 jaar (95% BI tussen 
855.223 en1.039.258). 
 
Als een zorgbehoefte niet omgezet wordt in een zorgcontact kan dat zijn omdat 
het contact helemaal niet gezocht wordt, of omdat het wel gezocht maar niet 
gevonden wordt. Kijken we eerst naar die eerste mogelijkheid (tabel 14.6), dan 
zien we dat desgevraagd 6,4% van de respondenten zegt dat dit bij hen in het 
afgelopen jaar het geval is geweest. 
 
Als reden om geen contact te zoeken met de professionele gezondheidszorg 
wordt het vaakst aangevoerd dat men ‘het moeilijk vond en/of niet goed durfde’, 
namelijk door de helft van de betreffende respondenten. Vrouwen en mannen 
ontlopen elkaar hier niet veel. Ruim een kwart zegt (daarnaast) dat men ‘het 
probleem niet ernstig genoeg vond’. Ook ‘niet weten waar men terecht kon’ en 
‘geen of weinig vertrouwen hebben in de hulpverlening’ worden nog door één 
op vijf à zes van de betrokkenen genoemd, het eerste door mannen en het 
tweede door vrouwen iets vaker. Door 8,7% wordt gezegd dat zij het te duur 
vinden, dat is 0,6% van de populatie oftewel een kleine 65.000 personen op 
jaarbasis (95% BI tussen 43.302 en 97.430). Bij een iets lager aantal (iets vaker 
vrouwen) ligt de partner dwars. Een klein aantal voert nog ‘andere redenen’ aan, 
waaronder ‘geen tijd’, ‘er nog over nadenken’ of ‘het zelf willen oplossen’.  
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Grafiek 14.1 Zorgbehoeften en zorggebruik bij vrouwen (n=2075) in het afgelopen jaar 

 
Een tweede groep respondenten heeft wel hulp gezocht, maar desondanks geen 
hulp gekregen. Desgevraagd zegt 1,3% van de deelnemers dat dit voor hen het 
geval is geweest in het afgelopen jaar (zie tabel 14.7). Op dit punt doen zich 
noemenswaardige verschillen voor naar sekse (bij overigens inmiddels kleine 
aantallen betrokkenen m/v). Een derde van deze vrouwen zegt dat zij geen hulp 
heeft gekregen, omdat zij ‘geen geschikte hulpverlener kon vinden’ en een kwart 
omdat zij ‘een slecht contact had met hulpverlener’. De laatste reden wordt door 
mannen helemaal niet genoemd; de eerste door (ruim) een vijfde. Mannen geven 
daarentegen relatief vaak aan dat zij ‘nergens terecht konden met hun vraag of 
probleem’. Een lange wachttijd wordt door mannen ook vaker genoemd, in 
totaal door 0,2% van de gehele populatie oftewel ruim 20.000 personen op 
jaarbasis (95% BI tussen 10.825 en 43.302). De ‘andere’ redenen die met name 
door mannen aangevoerd worden zijn vooral dat men ‘het niet heeft durven 
doorzetten’ of ‘dat de verzekering het niet bleek te vergoeden’.  
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Grafiek 14.2 Zorgbehoeften en zorggebruik bij mannen (n=2071) in het afgelopen 
  jaar 

 
 
Tabel 14.6 Redenen waarom geen contact met de zorg wordt gezocht ook al heeft 
  men behoefte (% binnen groep betrokkenen en binnen totale groep) 

 % Binnen 
betrokkenen 

(n=265) 

% Binnen 
totale groep 

(n=4147) 
Redenen geen contact als wel behoefte 100,0 6,4 
Het moeilijk vinden of niet goed durven 51,7 3,3 
Het probleem niet ernstig genoeg vinden 27,5 1,8 
Niet weten waar men terecht kan 19,2 1,2 
Geen of weinig vertrouwen in hulpverlening hebben 17,7 1,1 
Het te duur vinden 8,7 0,6 
Partner wilde niet 7,9 0,5 
Anders 4,5 0,3 
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Tabel 14.7 Redenen waarom hulp niet verkregen wordt ook al heeft men die wel  
  gezocht (% binnen groep betrokkenen, naar sekse, en binnen totale groep) 
 % Vrouwen 

binnen 
betrokkenen 

(n=33) 

% Mannen 
binnen 

betrokkenen 
(n=22) 

% Binnen 
totale 
groep 

(n=4147) 
Redenen geen hulp als wel gezocht 100,0 100,0 1,3 
Geen geschikte hulpverlener kunnen vinden  33,3 22,7 0,4 
Nergens terecht kunnen met vraag/probleem  18,2 31,8 0,3 
Lange wachttijd  12,1 22,7 0,2 
Slecht contact met hulpverlener  24,2 - 0,2 
Anders  12,1 22,7 0,2 
 
14.5 Sectoren in de seksuele gezondheidszorg 

Aan de respondenten die hebben aangegeven dat zij in het afgelopen jaar contact 
hebben gehad met de gezondheidszorg in verband met hulpvragen op het vlak 
van seksualiteit en seksuele gezondheid is in globale zin gevraagd met welke 
instanties zij dan contact gehad hebben. Hierbij kon, gezien de grote 
hoeveelheid vragen die de respondenten op dat punt in de vragenlijst al 
beantwoord hadden, niet meer uitgesplitst worden naar specifiek thema. De 
bevindingen uitgesplitst naar sector staan in tabel 14.8.  
 
Conform de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg in een eerste en 
een tweede lijn en de huisarts in de functie van poortwachter tussen beide, wordt 
gevonden dat vrijwel alle hulpvragers (98%) (ook) in de eerste lijn terecht 
komen. Zeven op de tien hebben (ook) contact met de huisarts. Ongeveer drie op 
tien hebben dus buiten de huisarts om contact in de eerste lijn tot stand gebracht 
(of zijn de verwijzende huisarts vergeten te noemen).  
 
Op de gehele populatie bezien heeft ruim één op 10 volwassenen in het 
afgelopen jaar contact in de eerste lijn gehad in verband met een aan seksuele 
gezondheid gerelateerde hulpvraag, het overgrote deel bij de huisarts. Alleen al 
aan de ondergrens van een extrapolatie naar de algemene volwassen bevolking 
tussen 19 en 69 betekent dit een jaarlijkse cliëntpopulatie van ruim een miljoen. 
De eerste lijnsinstellingen waar men zich naast de huisarts met name toe wendt, 
zijn de soa-polikliniek, de GGD en/of het maatschappelijk werk. De beperkte 
capaciteit bij de huidige Eerstelijns Centra voor Seksuele Gezondheid (de 
voormalige Rutgershuizen gecombineerd met een abortuskliniek) laat zich hier 
zien in de bevinding dat slechts 2 op 100 volwassen hulpvragers, dat is op 
jaarbasis 0,2% van de gehele populatie, daar contact gehad hebben.  
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Tabel 14.8 Cliëntcontacten met hulpverleners in het afgelopen jaar naar sector: 
  percentages op de groep die contact heeft gehad (n=539) en op de totale 
  steekproef (n=4147) en, voor de koepelnoemers, geëxtrapoleerde n.   

 % op 
groep  

% op 
steekproef 

Geëxtrapoleerde n 
(95% BI) 

Eerste lijn 98,2 10,7 1.158.339 
(1.060.909/1.266.595) 

Huisarts 70,9 9,2  
Maatschappelijk werk 7,4 1,0  
Fysiotherapeut 3,5 0,5  
Soa-polikliniek 8,0 1,0  
Rutgershuis/ CSG 1,9 0,2  
GGD 6,5 0,9  
Tweede lijn 57,4 6,4 692.839 

(617.060/779.444) 
SGZ 32,2 3,7 400.547 

(346.419/465.501) 
      Gynaecoloog 17,3 2,3  
      Uroloog 5,9 0,8  
      Ander medisch specialist 6,7 0,9  
      Polikliniek seksuologie  1,3 0,2  
GGZ 25,2 3,1 335.594 

(281.466/400.547) 
      Vrijgevestigd psycholoog/ 
      psychiater/psychotherapeut 

13,9 1,8  

      Vrijgevestigd seksuoloog 1,1 0,1  
      RIAGG/ psychiatrisch ZH 10,2 1,3  
Anders 3,5 0,5  

 
Een ruime helft van de hulpvragers (57%) komt (ook) in de tweede lijn terecht, 
iets vaker in de somatische (32%) dan in de geestelijke gezondheidszorg (25%). 
Op de gehele populatie bezien heeft 6,4% van de volwassenen in het afgelopen 
jaar (ook) contact gehad met de tweede lijn in verband met aan seksuele 
gezondheid gerelateerde problematiek, 3,7% (ook) in de SGZ en 3,1% (ook) in 
de GGZ. Tabel 14.8 laat zien dat hier bij extrapolatie een ondergrens van meer 
dan een half miljoen mensen is betrokken. In de SGZ nemen gynaecologen het 
leeuwendeel van de zorg voor hun rekening, in de GGZ wordt min of meer 
evenredig verdeeld tussen vrijgevestigden en RIAGGs of psychiatrische 
ziekenhuizen. Overigens moet benadrukt worden dat het hier alleen om het 
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aantal cliëntcontacten gaat, niet om aantal of aard van de consulten, laat staan de 
kosten van de behandeling. 
 
Het is gezien de beperkte wijze van bevraging in deze niet mogelijk de 
benaderde zorgsector aan de aard van de hulpvraag te koppelen, althans niet 
voor diegenen die hulp zochten in verband met meer dan één type problematiek. 
Eenenzestig procent van de vrouwen en 53% van de mannen die contact zochten 
met de zorg in het afgelopen jaar deden dit echter exclusief in verband met één 
probleem. Ook al vertegenwoordigen zij dus niet de gehele populatie die zich 
met een bepaalde problematiek tot de zorg wendt, hun hulpzoekgedrag geeft wel 
een indicatie van waar men met welke problemen naar toe gaat. 
 
Tabel 14.9 Mate waarin mannen (n=122) en vrouwen (n=194) die i.v.m. slechts één type 

probleem zorgcontact hebben in het afgelopen jaar, uitsluitend in de eerste 
dan wel (ook) in de tweede lijn terecht komen (%) 

 Mannen Vrouwen 

 
alleen  

1ste lijn 
(ook)  

2de lijn onbekend
alleen  

1ste lijn 
(ook)  

2de lijn onbekend 
Relatieproblematiek 
(n=34, 38) 22 60 18 12 67 21 
Functieproblematiek  
(n=16, 13) 6* 9* 1* 6* 7* - 
Soa/hiv gerelateerd  
(n=60, 53) 84 10 6 76 17 7 
Anticonceptie gerelateerd 
(n=11, 67) - - 11* 55 31 14 
Seksueel geweld  
(n=1, 25) - 1* - 25 48 27 

NB: cijfers voor n verwijzen respectievelijk naar de subgroep mannen en vrouwen. 
* Absolute aantallen, percentages worden vanwege lage aantallen (< 20) niet getoond. 
 
We hebben gekeken naar de meest prevalente dan wel beleidsrelevante 
problemen: relatieproblematiek, functieproblemen, soa/hiv problematiek, 
anticonceptiegerelateerde problemen en seksueel geweld. We maken 
onderscheid tussen ‘uitsluitend contact in de eerste lijn’ versus ‘(ook) contact in 
de tweede lijn’. Tabel 4.9 geeft de resultaten. Vooral relatieproblemen worden 
relatief vaak (ook) in de tweede lijn behandeld, bij 60% van de mannelijke en 
67% van de vrouwelijke hulpvragers. Ook seksueel geweldproblematiek leidt 
niet onverwacht relatief vaak tot een gang naar de tweede lijn. Verrassender is 
wellicht hetzelfde gegeven voor functieproblematiek. Enkelvoudige 
functieproblemen zijn namelijk volgens ter zake kundige seksuologen goed in de 
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eerste lijn te behandelen. Soa/hiv en anticonceptiegerelateerde problematiek 
worden daarentegen zoals te verwachten weer vooral in de eerste lijn behandeld. 
Desondanks valt op dat nog bijna een derde van de vrouwen met 
anticonceptiegerelateerde problemen (ook al is dit inclusief ongewenste 
zwangerschap en abortus) in de tweede lijn terecht komt. De indicatie dat bijna 
één op vijf vrouwen en één op tien mannen met soa/hiv-problematiek (ook) in 
de tweede lijn wordt behandeld, is eveneens opvallend.   
 
14.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is allereerst eens te meer geïllustreerd dat seksuele 
gezondheidsproblematiek sterk samenhangt met algemene gezondheid, met 
name met psychische gezondheid. Vervolgens is gebleken dat in het afgelopen 
jaar één op de vier volwassen vrouwen en één op de vijf volwassen mannen 
minstens enige behoefte hadden aan zorg op het terrein van seksuele gezondheid 
en dat één op de zes à zeven vrouwen en één op de tien mannen ook 
daadwerkelijk contact in de seksuele gezondheidszorg hebben gehad. Als we de 
algemene zorgbehoefte ‘in verband met seksualiteit in het algemeen’ buiten 
beschouwing laten, stellen we voor vrouwen de volgende top vijf van 
seksuologische zorgbehoefte vast: relatieproblematiek, functieproblematiek, 
anticonceptie en soa/hiv gerelateerde aangelegenheden (gedeelde derde/vierde 
plaats) en seksueel geweld. Voor mannen is de top vijf als volgt: 
relatieproblematiek, functieproblematiek, soa/hiv gerelateerde kwesties, 
identiteitsproblematiek en overmatig verlangen. Het gegeven dat 
functieproblematiek bij beide seksen hoog scoort (en zeker mannen bij 
functieproblematiek de zorg relatief goed weten te vinden), moet zeker bezien 
worden in de context van de recente marketing van (oplossingen bij) seksuele 
disfuncties door de farmaceutische industrie.  
 
Jongere vrouwen presenteren zich meer in de zorg dan oudere; bij mannen is dit 
leeftijdsverschil minder sterk vanwege de relatief hoge zorgconsumptie van 
oudere mannen bij functieproblemen. Er worden op het punt van contacten in de 
zorg weinig verschillen naar opleidingsniveau gevonden, zij het dat lager 
opgeleide vrouwen zich relatief weinig tot de soa/hiv zorg wenden, een gegeven 
dat enige verontrusting mag wekken. Verder valt op, enigszins tegen de 
verwachting in, dat etnische minderheden zich beslist niet minder in de zorg 
presenteren dan autochtone Nederlanders. Men zou kunnen concluderen dat de 
zorg dus kennelijk beter dan vaak verondersteld wordt aansluit bij de behoeften 
van etnische minderheden. Eerder lijkt ons het gegeven relevant dat 
problematiek onder etnische minderheden ook aanzienlijk ernstiger is. Een 
relatief grote zorgbehoefte zien we in dit onderzoek, bijvoorbeeld inzake 
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anticonceptie bij vrouwen van Turkse of Marokkaanse afkomst en inzake 
relatieproblematiek bij vrouwen met Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. 
Zeker deze laatste behoeften vertalen zich nog verre van evenredig in 
daadwerkelijke contacten met de zorg. 
 
Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk wordt de gefundeerde schatting 
gemaakt dat tussen 1,25 en 1,5 miljoen volwassenen jaarlijks contact hebben 
met de zorg vanwege aan seksuele gezondheid gerelateerde problemen. Nog 
eens om en nabij een miljoen mensen heeft daarnaast wel behoefte aan hulp op 
dit vlak, maar komt om uiteenlopende redenen niet in de gezondheidszorg 
terecht. De belangrijkste reden daarvoor is (ook anno 2006 nog steeds) dat men 
het moeilijk vond of niet durfde. Maar ook tientallen duizenden mensen vonden 
bijvoorbeeld de hulp ‘te duur’ of , in mindere mate, de wachtlijst te lang. Vooral 
door vrouwen wordt daarnaast relatief vaak gemeld dat zij geen geschikte 
hulpverlener hebben kunnen vinden.  
 
Er zijn aanwijzingen dat men, met name in verband met anticonceptie- en 
soa/hiv-problematiek, maar mogelijk ook in verband met functieproblemen, 
vaker in de tweede lijn terecht komt dan gezien de aard van de problematiek 
noodzakelijk zou zijn. Mogelijk hangt dit samen met ‘het prijskaartje’ dat, voor 
de cliënt/consument althans, aan de eerstelijns maar niet aan de tweedelijns 
seksuologische hulpverlening hangt. Voor een diepgaander analyse van het 
hulpzoekgedrag op seksuologisch gebied, de bereikbaarheid van de 
hulpverlening en de waardering van de seksuologische zorg door cliënten is 
echter aanvullend onderzoek nodig. 
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HOOFDSTUK 15 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Ine Vanwesenbeeck  

 
In het onderzoek waarvan dit boek de resultaten beschrijft, zijn voor het eerst 
sinds 15 jaar betrouwbare gegevens over de seksuele gezondheid van volwassen 
Nederlanders verzameld bij een omvangrijke, representatieve steekproef. Voor 
de oudere groep van 50-plussers is het zelfs voor het eerst dat hun seksuele 
leven systematisch wordt bevraagd. En op sommige onderwerpen is het sowieso 
voor het eerst dat epidemiologisch inzicht verkregen is voor de volwassen 
populatie, bijvoorbeeld waar het seksueel slachtofferdom van mannen betreft, 
gebruik van pornografie en internet, of overmatig seksueel verlangen. In dit 
laatste hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen samengevat en een 
conclusie geformuleerd over de stand van zaken op het terrein van de seksuele 
gezondheid in Nederland anno 2006. Afgesloten wordt met een onderzoeks-
agenda voor de toekomst.  
 
15.1  De belangrijkste bevindingen 

 
Seks meestal  in monogame relaties,  maar met mate  
 
De meeste seks vindt in vaste, monogame relaties plaats. Tachtig procent van de 
volwassenen heeft een vaste relatie, de helft is getrouwd. Drie procent van de 
relaties is met een partner van hetzelfde geslacht. Mannen rapporteren 
traditiegetrouw meer seksuele partners dan vrouwen, maar bij beide seksen heeft 
de meerderheid (ongeveer driekwart) met slechts één partner seks gehad in de 
bevraagde periode van een half jaar. Gedurende het hele leven heeft een kwart 
van de mannen en een derde van de vrouwen (nog) niet meer dan één of twee 
sekspartners gehad. Een kleine minderheid heeft met meer dan 20 mensen seks 
gehad gedurende het leven, namelijk één op tien en dat zijn bijna drie keer zo 
veel mannen als vrouwen. 
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Vreemdgaan vindt beperkt plaats; 7% zegt het in het afgelopen half jaar gedaan 
te hebben. De iets hogere frequentie bij mannen is, tegen de verwachting in, niet 
significant. Vreemdgaan is niet voorbehouden aan de jongeren; het komt in alle 
leeftijdsgroepen even vaak voor. Het wordt relatief frequent gedaan onder 
etnische minderheden, door mensen in de sterk stedelijke gebieden en door 
LAT-ers. Vreemdgaan lijkt vooral uit nood geboren en/of heeft negatieve 
consequenties, want het vindt plaats in een context van een relatief negatieve 
beleving van seksualiteit en de relatie. 
 
In duurzame relaties heeft men minder vaak seks dan 15 jaar geleden: zes op de 
tien mensen in een relatie zegt het niet vaker dan eens per week te doen, terwijl 
dat 15 jaar geleden voor ongeveer vier op de tien gold. Het blijkt dan ook dat 
velen, te weten de helft van de mannen en vier op de tien vrouwen, vinden dat ze 
te weinig seks hebben. Een ruime helft van de mannen zegt dat zij meer zin 
hebben dan hun partner. Slechts één op tien mannen heeft minder zin dan hun 
partner. Voor een zeer ruim derde van mannen en vrouwen is een verschil in 
verlangen niet aan de hand, maar dat is minder dan 15 jaar geleden.  
 
Desondanks is de meerderheid van de mensen in een relatie tevreden met hun 
partner. Een ruime helft heeft nooit conflicten over seks. Eén op negen heeft 
echter regelmatig of altijd conflicten over seks, hetgeen overigens niet meer is 
dan 15 jaar geleden. Een verschil in verlangen leidt dus gelukkig lang niet altijd 
tot conflict. Niettemin moeten we constateren dat de relatiesatisfactie er ten 
opzichte van 15 jaar geleden zeker niet op vooruit lijkt te zijn gegaan.  
 
Toegenomen variatie in seksueel  repertoire 
 
De frequentie van seks mag dan omlaag zijn gegaan, het repertoire is er wel 
gevarieerder op geworden. Vergeleken met 15 jaar geleden hebben vrouwen om 
te beginnen beduidend vaker meer partners. Meer mensen, mannen én vrouwen, 
masturberen. Meer vrouwen dan mannen, namelijk bijna vier op tien, gebruiken 
(daarbij) wel eens seksspeeltjes. Onveranderd fantaseren en masturberen 
mannen echter meer dan vrouwen. Nog ruim een kwart van de volwassen 
vrouwen masturbeert nooit. Opmerkelijk is overigens dat masturbatie bij 
mannen geassocieerd is met negatieve belevingsaspecten, maar bij vrouwen met 
een positieve seksualiteitsbeleving, zij het ook bij vrouwen wel met zorgen om 
de relatie. 
 
Met name bij de jongere generaties lijkt verder manuele en orale seks door 
mannen bij vrouwen toegenomen. Ook anale seks vindt vaker plaats en wordt 
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door één op twintig mensen minstens regelmatig bedreven (waarbij 
noemenswaard is dat een kwart van de homomannen helemaal niet aan anale 
seks doet). En één op zeven mannen en één op twaalf vrouwen heeft seks op of 
via het internet, zij het dat het hier onderzochte internetpanel wellicht een 
relatief actieve groep is op het internet en hier dus enige vertekening mogelijk is.  
 
Het gedragsrepertoire van mensen uit de oudste leeftijdsgroep en/of met een 
Turkse of Marokkaanse achtergrond is relatief beperkt. Met name mannen uit 
etnische minderheden hebben echter wel met meer verschillende mensen seks 
dan anderen, onder andere meer online seks of real life seks met personen die 
via het internet zijn ontmoet.  
 
‘Harde kern’ van conservatisme en intolerantie  
 
Er zijn geen opvallend spectaculaire verschuivingen in seksuele attituden ten 
opzichte van 15 jaar geleden, alhoewel er op sommige punten, vooral bij 
vrouwen, wel een verandering richting meer tolerantie en meer liberale 
opvattingen te zien is. Zo is er een groot verschil met 15 jaar geleden wat betreft 
de mate van instemming met seks zonder dat van een vaste relatie sprake is: 
destijds vond 31% van de mannen en 47% van de vrouwen dat dit eigenlijk niet 
kon, tegenover respectievelijk 14% en 8% nu. Vooral vrouwen hebben hier een 
flinke draai gemaakt. Vrouwen vinden ook substantieel minder dan destijds dat 
‘een man zich als man moet gedragen’. Mannen zijn hierin niet veranderd.  
 
De mening van kleine groepen Nederlanders is nog steeds uitgesproken 
conservatief of intolerant. Zo is er een ‘harde kern’ van ongeveer 10 procent 
onder vrouwen en zelfs bijna het dubbele daarvan onder mannen, die 
homoseksualiteit gewoonweg niet ‘prima’ vindt. Daarbij valt op dat mannen 
homoseksueel gedrag door hun seksegenoten sterker afwijzen dan lesbische 
seks. In de ogen van heel wat mannen wordt traditionele mannelijkheid sterker 
aangetast door homoseksualiteit dan traditionele vrouwelijkheid.  
   
Een kleine minderheid, ongeveer één op de 20 Nederlanders, vindt vervolgens 
prostitutie, ondanks de legale status die het in ons land inmiddels heeft, toch nog 
‘verwerpelijk’. Grotere groepen, bijna één op vijf mannen en ruim één op tien 
vrouwen, zijn het eens met de uitspraak ‘abortus is moord’. In de traditie dat 
laag opgeleiden en groepen met een religieuze, met name islamitische, 
achtergrond qua seksuele opvattingen relatief conservatief zijn, wordt (ook) 
geen verandering geconstateerd. 
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Kleine helft  kent geen stress  in verband met seks en relaties  
 
De helft van de volwassenen heeft geen relatiestress; één op zeven echter 
redelijk tot heel veel. Acht procent ervaart substantieel stress vanwege de eigen 
seksualiteit. Over het geheel genomen heeft 17% van de mensen redelijk tot heel 
veel stress vanwege seks en/of relaties. Dit wordt relatief veel gezien bij 
jongeren. Ruim een derde (38%) heeft ‘een beetje stress’. Een of andere vorm 
van stress wordt door etnische minderheden (Surinaamse en Antilliaanse 
mannen uitgezonderd) iets vaker gerapporteerd. Een kleine helft van de mensen 
(45%) rapporteert relationele noch seksuele stress, hetgeen tot de conclusie kan 
leiden dat het seksueel-relationeel welbevinden van een kleine helft van de 
volwassen Nederlanders goed te noemen is. Aan de andere kant is één op vijf 
regelmatig of vaker teleurgesteld over de kwaliteit van het eigen seksleven, en 
nog eens een derde soms.  
 
De aanwijzingen voor verschuivingen in de seksualiteitsbeleving in vergelijking 
met 15 jaar geleden zijn tegenstrijdig. Enerzijds wordt seksualiteit nu door iets 
meer mensen (van bijna vier op tien naar ruim vijf op tien) als bevrijdend 
beleefd. Onveranderd ervaren ongeveer acht op tien mensen het als 
ontspannend. Mannen beleven seks nog steeds iets positiever dan vrouwen. 
Mannen scoren ook hoger op seksuele zelfachting. Bijna een derde van de 
vrouwen is bijvoorbeeld ontevreden over hoe eigen geslachtsdelen eruit zien. Bij 
zowel vrouwen als mannen van Surinaamse of Antilliaanse achtergrond is 
sprake van een relatief positieve seksbeleving en hoge seksuele zelfachting.  
 
Opmerkelijk is echter aan de andere kant, dat er in vergelijking met 15 jaar 
geleden ook iets meer sprake is van seksuele schuldgevoelens. Bij een kwart van 
mannen en vrouwen spelen schuldgevoelens (soms) een rol, relatief vaak bij 
mensen met Turks of Marokkaanse en/of islamitische achtergrond.  
 
Mannen meer moeite met singlestatus dan vrouwen 
 
Eén op de vijf singles vindt het (heel) jammer geen partner te hebben, bij 
mannen is dit bijna twee maal zo vaak het geval als bij vrouwen. Dit 
sekseverschil wordt vooral gevonden in de jongere (<35 jaar) en oudere (55+) 
leeftijdsgroepen. In de categorie tussen 35 en 55 jaar hebben vrouwen en 
mannen ongeveer even veel problemen met hun single status. In zijn 
algemeenheid zijn singles op meerdere belevingsaspecten in het nadeel in 
vergelijking met mensen met een partner.  
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Pornogebruik alom 
 
Tachtig procent van de mannen gebruikt een of meerdere vormen van porno, 
foto’s en films, uit of thuis, erotische sites op het internet, of het ouderwetse 
seksblaadje. Dit geldt voor vrijwel alle mannen even sterk, ongeacht leeftijd of 
achtergrond, zij het dat getrouwde mannen in de weinig stedelijke gebieden het 
iets minder doen. Porno wordt door vrouwen minder gebruikt, maar toch ook 
nog door ongeveer 40%. Hier schieten de hoger opgeleide vrouwen eruit, en 
blijven de oudere vrouwen achter. Ook op dit vlak lijken vrouwen een inhaalslag 
aan het maken te zijn. 
 
Daarnaast heeft een kwart van de mannen wel eens voor seks betaald. Eén op de 
twintig heeft dat ook in het afgelopen jaar (nog) gedaan. Deze cijfers zijn 
aanzienlijk hoger dan 15 jaar geleden, maar de stijging zal voor een belangrijk 
deel te maken hebben met de toegenomen openheid over prostitutiebezoek. 
Alleenstaande mannen, lager opgeleide mannen en mannen uit etnische 
minderheden bezoeken relatief vaak prostituees. Verder leiden we af uit het feit 
dat 1,7% van de vrouwen zegt meerdere keren geld ontvangen te hebben voor 
seks, dat dit het percentage vrouwen zou kunnen zijn dat ooit in de commerciële 
seks werkzaam geweest is. Het aantal vrouwen dat zelf voor seks betaalt, is 
verwaarloosbaar klein. 
 
Veel leed bij  overmatig seksueel  verlangen 
 
Ruim één op twintig mannen (5,4%) en 1,5% van de vrouwen beantwoordt aan 
ons klinische criterium voor overmatig seksueel verlangen. Cruciaal hierbij is de 
als onprettig ervaren preoccupatie en de ontregeling van het dagelijkse leven die 
ermee gepaard gaat. We zien een overmatig verlangen vaker in de jongere 
leeftijdsgroep. Overmatig verlangen is sterk verbonden aan allerlei negatieve 
evaluaties, gevoelens van schuld, dissatisfactie, zorgen en stress, gebrekkige 
zelfachting en incompetentie in de seksuele interactie. Bovendien is het 
geassocieerd met psychische klachten en met een verhoogd soa/hiv-risico. 
 
Overmatig verlangen is daarentegen niet geassocieerd met een parafiel oftewel 
‘deviant’ verlangen. Bijna één op de vijf mannen en één op de tien vrouwen 
geeft een of ander parafiel verlangen aan. Voor vrijwel al deze vrouwen en 
ongeveer de helft van deze mannen betreft dit SM-achtige verlangens. Zeven 
procent van de volwassen populatie heeft ook wel eens SM-achtige seks 
bedreven. Onder mannen geeft daarnaast drie procent toe te verlangen naar seks 
met iemand die jonger is dan 16 jaar. Minder dan 1% (0,7%) heeft dit ook wel 
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eens in praktijk gebracht. Eén op tien mannen getuigt verder van een fetisjistisch 
verlangen; 8% brengt dit in praktijk. Daarnaast verlangt nog eens 3% naar 
travestie en bijna al deze mannen (2,8%) doen daar ook aan. De cijfers met 
betrekking tot SM en travestie komen goed overeen met recent in Zweden 
gevonden percentages. 
 
Identiteitsproblematiek bij één op vijftig 
 
Een half procent van zowel mannen als vrouwen ervaart zich psychisch sterker 
van het andere dan van het eigen geslacht en heeft dus een tegengestelde 
genderidentiteit. Dit komt vijf keer zo vaak voor onder homo- en biseksuelen 
dan onder hetero’s. Daarnaast heeft zeven procent van de homo- en biseksuele 
mannen en vrouwen minstens enige problemen met de eigen seksuele voorkeur, 
dat is 0,7% van de algehele volwassen bevolking. Desgevraagd geeft vervolgens 
een hoger percentage dan verklaard kan worden uit problemen met 
genderidentiteit of seksuele voorkeur aan, dat zij in het afgelopen jaar behoefte 
hebben gehad aan hulp in verband met hun seksuele identiteit: 2,4% van de 
mannen en 1,6% van de vrouwen. Over de gehele groep genomen is dat één op 
vijftig mensen (2%). Waarschijnlijk gaat het hier, behalve om problemen met 
genderidentiteit en/of seksuele voorkeur, om algemene twijfels over wie men 
precies is en wat men precies wil op seksueel gebied.  
 
Anticonceptiegebruik verre van probleemloos 
 
Overeenkomstig andere cijfers blijken vier op de tien vrouwen de pil te 
gebruiken, onder de twintigers is dat zelfs zes op de tien (deels in combinatie 
met condoom). Nieuwe anticonceptiemiddelen zoals de anticonceptiering en –
pleister, worden nog weinig gebruikt. Het pilgebruik neemt af met leeftijd, 
relatieduur en kindertal.  
 
Drie op de tien vrouwen in de vruchtbare leeftijd gebruiken geen anticonceptie. 
Bij aftrek van hen die zwanger willen worden, degenen die geen (hetero)seks 
hebben en degenen bij wie verminderde vruchtbaarheid speelt, blijft een 
percentage van 2,3 van vrouwen in de vruchtbare leeftijd over dat geen 
anticonceptie gebruikt, terwijl zij wel ‘zwangerschapsrisico’ loopt. Deze 
risicogroep onderscheidt zich demografisch uitsluitend op etnisch-religieuze 
achtergrond: zij zijn relatief vaak Turks, Marokkaans en/of islamitisch.  
 
Eén op zes anticonceptiegebruiksters heeft daarnaast wel eens problemen met 
het adequaat gebruik van anticonceptie. Dit geldt bij uitstek bij pilgebruik: een 
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kwart van de pilgebruiksters faalt wel eens. Bij condoomgebruiksters is dat ruim 
één op tien. Bij één op 50 anticonceptiegebruiksters is er regelmatig of vaker 
sprake van anticonceptie-falen.  
 
Bijna een kwart van de vrouwen heeft ooit een morning-afterpil gebruikt (2% in 
het afgelopen jaar). Dit zijn relatief vaak vrouwen met een hoge opleiding, 
woonachtig in een stedelijke omgeving, zonder geloof, zonder kinderen, en met 
abortuservaring.  
 
Drie van de tien zwangerschappen zijn ongepland 
 
Op basis van de Pearl-index van 80-85% bij onbeschermd seksueel contact mag 
aangenomen worden dat er ongeveer 70.000 onbedoelde zwangerschappen per 
jaar ontstaan (95% BI 49.500 – 99.000) door het volledig ontbreken van 
anticonceptie en/of het inadequaat gebruik ervan. In aanmerking nemend dat er 
grofweg 30.000 zwangerschappen per jaar worden afgebroken (en een aantal in 
een miskraam eindigt), resteert een groot aantal ongeplande (niet te verwarren 
met ongewenste) kinderen. 
 
Beschouwd op het totaal aantal zwangerschappen is ongeveer drie op de tien 
zwangerschappen in het afgelopen jaar ongepland. De meerderheid daarvan is 
(in tweede instantie) niettemin gewenst. Desondanks lijkt ongeveer een half 
procent van de mannen en de vrouwen in de vruchtbare leeftijd in het afgelopen 
jaar apert ongewenst zwanger te zijn geworden, hierbij wordt dan vrijwel altijd 
voor abortus gekozen (als deze niet al spontaan plaatsvond).   
 
Veel zorgbehoefte na abortus 
 
Ruim één op de tien vrouwen heeft wel eens een abortus ondergaan. 
Overeenkomstig de landelijke abortusregistratie komt abortus iets vaker voor bij 
vrouwen van Surinaams of Antilliaanse en van islamitische achtergrond. In een 
krappe meerderheid van de gevallen (zes op tien) is men (vrouwen maar ook 
mannen) achteraf tevreden over de beslissing, ongeveer één op acht is 
ontevreden, de rest is ambivalent. Ongeveer één op zeven vrouwen (en veel 
minder mannen) zegt nu nog regelmatig of vaak emotionele last te hebben van 
de ervaring met abortus ooit, ongeacht hoe lang geleden die plaats heeft 
gevonden. De helft van de vrouwen (en een vijfde van de mannen) heeft 
behoefte aan professionele hulp (vooral emotionele steun) bij een abortus; 
slechts een kwart heeft dienovereenkomstig contact in de zorg.   
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Toenemend aantal  vruchtbaarheidsbehandelingen 
 
Verminderde vruchtbaarheid is een probleem van onze tijd: een derde van alle 
vrouwen die momenteel zwanger willen worden is al langer dan 12 maanden 
bezig zwanger te worden, dat is twee procent van alle vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd. Een kwart van alle vrouwen heeft wel eens een miskraam meegemaakt. 
In de jongste groep, waar op zich minder van verminderde vruchtbaarheid 
sprake zou kunnen zijn, is het aandeel lang-probeerders niet lager dan onder de 
ouderen. In deze groep heeft echter een relatief groot deel van hen, 60%, nu al 
een of andere vorm van vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan (onder de hele 
groep is dat 40%). Naar schatting vinden er (nu al) jaarlijks ruim 28.000 (95% 
BI 15.000-50.000) vruchtbaarheidsbehandelingen plaats, het merendeel daarvan 
(tweederde) betreft hormoonbehandelingen. Driekwart van de vrouwen die 
langer dan een jaar proberen, zal er uiteindelijk in slagen toch zwanger te 
worden.  
 
Kwart van kinderlozen heeft onvervulde kinderwens 
 
Ongeveer een kwart van de kinderloze vrouwen en een even zo groot deel van 
de kinderloze mannen hebben een onvervulde kinderwens. Nog eens 
respectievelijk 12% en 14% is ambivalent. Dit geldt dus voor veel vrouwen 
maar ook voor opvallend veel mannen. Onder homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen is de problematiek eveneens opvallend hoog. Eén op de tien 
homomannen (en 6% van de lesbische vrouwen) heeft een onvervulde 
kinderwens en geeft daarvoor hun homoseksualiteit als reden. Eén op elke tien 
vrouwen met een onvervulde kinderwens (minder dan de helft daarvan onder 
mannen) heeft hier regelmatig tot vaak emotionele last van. Last hebben van een 
onvervulde kinderwens hangt samen met relationele en seksuele stress. 
 
Sterke toename van soa/hiv-testen 
 
Ruim één op de tien personen heeft zich het afgelopen jaar laten testen op soa 
en/of hiv. Bij 60% daarvan vond de test plaats in het kader van een algemeen 
lichamelijk onderzoek, bloeddonatie en dergelijke. Ongeveer één op zeven 
vrouwen en mannen heeft zich ooit, specifiek en bewust op hiv laten testen. Er is 
een sterke toename in het aantal mensen dat zich laat testen in vergelijking met 
15 jaar geleden. Daarmee heeft Nederland de achterstand ingehaald die ze in 
deze had ten opzichte van andere Europese landen. In de VS laat nog steeds een 
aanzienlijk groter deel van de bevolking zich testen. 
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Minstens één op elf  volwassenen loopt soa-risico 
 
Van de volwassen Nederlandse bevolking heeft 7% onbeschermde seks gehad 
met een losse partner in het afgelopen half jaar. Nog eens 1,6% heeft zelf geen 
onbeschermde seks gehad met een ander dan hun vaste partner, maar hun 
partner had dat wel. Deze groep loopt dus door het gedrag van hun partner 
verhoogd risico. Hierin is de niet geringe groep die aangeeft dat ze niet weet of 
dit het geval is, niet meegenomen. Het percentage van 8,6%, oftewel ongeveer 
één op elf Nederlanders, met verhoogd soa-risico is dus een conservatieve 
berekening. Mannen vallen iets vaker in deze groep dan vrouwen. Vrouwen 
hebben weliswaar minder losse partners, maar gebruiken hiermee relatief minder 
vaak condooms: slechts een derde van de vrouwen gebruikt met losse partners 
consequent condooms tegenover de helft van de mannen. Verder valt op dat 
deze groep met verhoogd soa-risico zich qua leeftijd, opleidingsniveau of 
etnische achtergrond niet duidelijk onderscheidt: soa-risico wordt overal in 
ongeveer gelijke mate gelopen. Het enige onderscheidingscriterium voor deze 
groep is per definitie dat ze (ook) losse seksuele contacten aangaan, als single of 
naast een vaste relatie, of dat hun partner dat doet. Bekijken we alleen de groep 
singles, de mensen die vreemdgaan en de mensen van wie de partner 
vreemdgaat (in totaal een kleine 30% van de volwassen populatie), dan 
constateren we dat ongeveer een kwart van deze groep (ook) onveilige seks 
bedrijft.  
 
Verder valt op dat er door heteroseksuelen, vaker dan door homoseksuele 
mannen, nogal eens risico wordt gelopen bij anale seks. Niet alleen is deze 
techniek kwetsbaarder voor de overdracht van soa, maar men laat er bovendien 
relatief vaak het condoom bij achterwege. Gezien de stijging in het aantal 
mensen dat anale seks bedrijft, behoeft dit gegeven aandacht in de voorlichting.   
 
Functieproblemen bij  jongere vrouwen en oudere mannen 
 
Een vijfde van de vrouwen en 17% van de mannen heeft een of meerdere 
seksuele disfunctie(s) naar de klinische definitie (regelmatig voorkomen en last 
ervan). Aversie, pijn, opwindings- en orgasmeproblemen komen allemaal bij 
vrouwen vaker voor; bij mannen vaker voortijdig orgasme. Risicogroepen zijn 
oudere mannen en jongere vrouwen. Voor vrouwen wordt een samenhang met 
seksueel geweldservaringen gevonden. Functieproblemen zijn geassocieerd met 
een verminderd positieve seksualiteitsbeleving en verminderde lichamelijke en 
psychische gezondheid.  
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Mensen met disfunctie verschillen niet van anderen in termen van seksueel 
gedrag, maar ze waarderen en beleven seksualiteit wel beduidend negatiever dan 
mensen zonder functieproblemen. Deze associatie geldt sterker voor vrouwen 
dan mannen. Mensen met een disfunctie hebben verder relatief vaak ook een 
partner met functieproblematiek. Eén op vijf mannen met een functieprobleem 
heeft ook behoefte aan hulp, de helft daarvan heeft daadwerkelijk contact. 
Vrouwen hebben relatief iets minder behoefte, en bij behoefte heeft slechts een 
derde daadwerkelijk contact. 
 
Seksueel  geweld treft vier op de t ien vrouwen 
 
Bijna vier op de tien vrouwen (39%) en een veel kleinere minderheid van de 
mannen (7%) is ooit slachtoffer geweest van een of andere vorm van seksuele 
victimisatie (verbaal geweld uitgesloten). Het percentage vrouwen en mannen 
dat daarbij ooit verkracht is, is naar schatting respectievelijk 10% en 1%. Deze 
percentages zijn lager dan in de Verenigde Staten is gevonden. Incidentiecijfers 
voor ervaring met seksueel geweld voor het afgelopen jaar zijn respectievelijk 
1,7% voor vrouwen en 0,5% voor mannen. Bijna één op de vijf vrouwen (19%) 
en 4% van de mannen rapporteert (ook) ervaringen met seksueel geweld voor 
het 16e jaar. Deze cijfers vallen in het midden van de range die in internationaal 
onderzoek wordt gevonden.  
 
Vrouwen van autochtoon Nederlandse en van Surinaams/Antilliaanse afkomst 
hebben minder vaak seksueel geweldservaringen dan vrouwen uit andere 
bevolkingsgroepen. De daders zijn overwegend bekenden van de slachtoffers, 
zowel bij misbruik in de jeugd als op volwassen leeftijd. Bij mannen is er een 
relatief grote diversiteit aan daders; bij meisjes zijn daders relatief vaak vaders 
of andere familieleden en, in mindere mate, buurtgenoten; bij volwassen 
vrouwen spannen (ex)partners de kroon.   
 
Acht op duizend vrouwen ooit  zwanger na verkrachting 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat 0,8% van alle vrouwen wel eens een zwangerschap 
heeft meegemaakt ten gevolge van seksueel geweld. De meerderheid daarvan 
besluit tot een abortus, maar drie van de acht dragen de zwangerschap uit.  
 
Er worden in het algemeen, zij het sterker voor vrouwen dan voor mannen, 
sterke verbanden gevonden tussen slachtofferschap en seksuele problemen van 
uiteenlopende aard, zowel op het vlak van de seksuele beleving als van 
functieproblematiek. Vrouwelijke slachtoffers met een vaste partner zijn verder 
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niet minder tevreden over hun huidige relatie, maar hebben wel meer 
relatiestress. Opvallend is tevens dat zowel mannen als vrouwen met seksueel 
geweldservaringen relatief vaak geld hebben ontvangen voor seks. Dit geldt 
zowel bij misbruik in de jeugd als bij de ervaring met geweld ‘ooit’. De 
gevonden verbanden kunnen dus wijzen op een verhoogde kans op commerciële 
seks na geweld in de jeugd, maar ook op een verhoogde kans op geweld bij 
commerciële seks. Voor mannen maar niet voor vrouwen wordt tevens een 
(zwak) verband gevonden met overmatig seksueel verlangen.  
 
Eén op twintig mannen heeft wel  eens dwang uitgeoefend 
 
Vijf procent van de mannen en twee procent van de vrouwen zegt zelf wel eens 
iemand tot seks gedwongen te hebben. Voor 13% van de mannen en 5% van de 
vrouwen is het, desgevraagd, niet ondenkbaar. Plegers zijn seksueel actiever, 
onder andere in het gebruik van porno, internet en het commerciële circuit. 
Daarnaast maken zij relatief vaak deel uit van etnische minderheden (met name 
een islamitische achtergrond). Tevens wordt in deze studie een verband 
gevonden tussen zelf slachtoffer van seksueel geweld zijn (geweest) en het 
uitoefenen van dwang of geweld. 
 
Lesbische seksualiteit  neemt toe 
 
Homoseksualiteit is wijdverbreid: 16% van de mannen en zelfs 22% van de 
vrouwen getuigt van enige vorm van homoseksualiteit in gevoelens en/of 
gedrag. In vergelijking met andere landen is er relatief veel sprake van 
aantrekking tot, voorkeur voor en seks met mensen van hetzelfde geslacht. Zes 
procent van de mannen en vijf procent van de vrouwen is consistent in 
homoseksuele gevoelens van aantrekking, seksueel gedrag en zelfbenoeming. 
Vooral bij de vrouwen is hier sprake van een flinke stijging ten opzichte van 
eerdere peilingen.  
 
Kwart homomannen vaak last  van negatieve reacties 
 
Een kwart van de homomannen en een vijfde van de lesbische vrouwen heeft 
vaak last van negatieve reacties, mannen vaker in de openbare en vrouwen vaker 
in de privé-sfeer. Vier op tien homomannen en lesbische vrouwen hebben ook in 
het afgelopen jaar negatieve reacties meegemaakt. Wat betreft seksuele 
gezondheid zijn er verschillen met heteroseksuelen, soms ten nadele van homo- 
en biseksuelen. Er zijn geen verschillen op het vlak van functieproblematiek, 



H O O F D S T U K  1 5  

232 

maar homo- en biseksuelen hebben minder vaak een vaste partner en als ze een 
partner hebben ervaren ze meer relatiestress. Wellicht hangt dit samen met de 
negatieve beoordeling van homoseksualiteit. Homomannen en biseksuele 
mannen en vrouwen zijn daarnaast relatief vaak slachtoffer van seksueel geweld. 
Biseksuelen hebben opvallend vaak een zorgbehoefte in verband met hun 
seksuele identiteit: 11% van hen geeft dit aan tegenover 5% onder homo-
seksuelen en 2% onder hetero’s. 
 
Seksuele gezondheid bij  ziekte of  handicap kwetsbaar 
 
Wat betreft seksueel en relationeel welzijn in het algemeen zijn de verschillen 
niet enorm groot (zeker bij vrouwen niet), maar mannen met een ziekte of 
handicap hebben relatief veel seksuele stress, een lagere seksuele zelfachting en 
zijn seksueel minder tevreden over de frequentie waarmee ze seks hebben. Ze 
hebben ook minder frequent seks dan anderen, minder sekspartners, minder 
seksuele fantasieën, en ze masturberen minder vaak. Wel bellen ze vaker naar 
erotische telefoonlijnen dan de gezonde groep mannen. Vrouwen hebben alleen 
relatief weinig sekspartners, maken juist minder gebruik van porno en zijn (nog) 
contactgerichter dan andere vrouwen. Mogelijk worden vrouwen door ziekte of 
handicap minder geschaad in hun seksuele zelfbeeld en beleving en/of zijn ze 
beter in staat dan mannen (opnieuw) invulling te geven aan hun seksuele leven. 
 
Zowel mannen als vrouwen met een ziekte of handicap hebben relatief vaak 
onbeschermde seks met losse partners. Met name de vrouwen maken zich 
daarbij relatief weinig zorgen over soa-risico en laten zich ook relatief weinig 
testen. Op reproductief gebied betreffen de gevonden verschillen een relatief 
hoge incidentie van miskraam onder gehandicapte vrouwen (en relatief veel 
emotionele last daaromtrent) en relatief veel last in verband met ongewenste 
kinderloosheid bij mannen.  
 
In totaal heeft 22% van de mannen en 23% van de vrouwen met een ziekte of 
handicap een seksuele disfunctie. Dit is niet hoger dan onder de populatie als 
geheel. Bij mannen met een ziekte of handicap komen echter specifiek 
erectieproblemen, problemen met de subjectieve opwinding en orgasme-
problemen wel meer frequent voor dan bij de gezonde groep mannen. Bij 
vrouwen met een ziekte of beperking komen lubricatieproblemen meer frequent 
voor dan bij gezonde vrouwen.  
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Bij ziekte of  handicap minder maar ernstiger seksueel  geweld 
 
Nadat vrouwen een ziekte of handicap hebben verworven, komt seksueel geweld 
bij hen beduidend minder vaak voor dan bij gezonde vrouwen. Mogelijk is dit te 
verklaren doordat vrouwen met een ziekte of handicap minder worden 
blootgesteld aan risicovolle situaties en potentiële plegers. Het geweld dat ze 
meemaken is echter wel relatief ernstig: ze zijn bijvoorbeeld aanzienlijk vaker 
slachtoffer van (poging tot) verkrachting dan gezonde vrouwen en de plegers 
zijn bovendien vaker bekenden. 
 
Wat betreft aan seksuele gezondheid gerelateerde zorgbehoefte en zorgcontact 
verschillen de zieken en gehandicapten niet van de anderen. Desondanks wordt 
wel degelijk verminderde seksuele gezondheid op enkele aspecten gevonden, 
zelfs bij deze relatief beperkt zorgafhankelijke groep in ‘reguliere’ woon-
situaties’. Te vrezen valt voor het seksueel welzijn van chronisch zieken en 
gehandicapten in verpleeghuizen, revalidatiecentra of andere woonvoorzie-
ningen. 
 
Seksuele gezondheid maakt kwart psychische gezondheid uit  
 
Seksuele gezondheidsproblemen en psychische problematiek hangen sterk 
samen. Uit onze analyses blijkt, dat bij vrouwen 26% en bij mannen 27% van de 
ernst van de psychische klachten door de hier bestudeerde seksuele 
gezondheidsproblemen wordt ‘verklaard’. Als de indeling in vier categorieën 
voor psychische gezondheid van de Monitor Volksgezondheid van GGD-
Nederland en het RIVM wordt toegepast, dan blijkt dat 17% van de verschillen 
tussen de mensen in de vier categorieën voortkomt uit seksuologische 
problemen. Dit bevestigt wat we al wisten: seksuele gezondheid maakt een 
substantieel onderdeel van de psychische gezondheid uit.  
 
Relatieproblemen bovenaan bij  zorgbehoefte 
 
In het afgelopen jaar heeft één op de vier volwassen vrouwen en één op de vijf 
volwassen mannen minstens enige behoefte gehad aan zorg op het terrein van 
seksuele gezondheid. De top vijf van seksuologische zorgbehoefte ziet er voor 
vrouwen als volgt uit: relatieproblematiek, functieproblematiek, anticonceptie en 
soa/hiv gerelateerde aangelegenheden (gedeelde derde/vierde plaats) en seksueel 
geweld. Voor mannen is de top vijf als volgt: relatieproblematiek, functie-
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problematiek, soa/hiv gerelateerde kwesties, identiteitsproblematiek en 
overmatig verlangen. 
 
De zorgbehoefte bij jongere mensen is relatief groot, alsook bij mensen uit 
etnische minderheden. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen en Turkse of 
Marokkaanse mannen hebben de grootste zorgbehoefte, niet in laatste instantie 
op het punt van relatieproblematiek. De behoefte van Turkse en Marokkaanse 
vrouwen is met name hoog op het vlak van anticonceptie. Vrouwen in de lagere 
opleidingsniveaus hebben relatief weinig zorgbehoefte op het vlak van soa/hiv. 
 
Jaarlijks miljoen mensen onvervulde behoefte aan hulp  
 
Eén op de zes à zeven vrouwen en één op de tien mannen heeft ook 
daadwerkelijk contact in de seksuele gezondheidszorg gehad. Dat leidt tot de 
gefundeerde schatting dat tussen 1,25 en 1,5 miljoen volwassenen jaarlijks 
contact hebben met de zorg vanwege aan seksuele en reproductieve gezondheid 
gerelateerde kwesties. Een ruime helft van de hulpvragers komt (ook) in de 
tweede lijn terecht, iets vaker in de somatische dan in de geestelijke 
gezondheidszorg. Er zijn aanwijzingen dat men, met name in verband met 
anticonceptie- en soa/hiv problematiek, maar mogelijk ook in verband met 
functieproblemen, vaker in de tweede lijn terecht komt dan gezien de aard van 
de problematiek noodzakelijk zou zijn. 
 
Nog eens om en nabij een miljoen mensen heeft daarnaast wel behoefte aan hulp 
op dit vlak, maar komt om uiteenlopende redenen niet in de gezondheidszorg 
terecht. De belangrijkste reden daarvoor is (ook anno 2006 nog steeds) dat men 
het moeilijk vond of niet durfde. Maar ook tientallen duizenden mensen vonden 
bijvoorbeeld de hulp ‘te duur’ of in mindere mate, de wachtlijst te lang. Vooral 
door vrouwen wordt daarnaast relatief vaak gemeld dat zij geen geschikte 
hulpverlener hebben kunnen vinden. 
 
15.2 Conclusie inzake de seksuele gezondheid in Nederland  

In tegenstelling tot wat de afname van seksuele taboes en de toenemende 
seksualisering van het openbare leven (de media, het straatbeeld) zouden doen 
vermoeden, houdt het overgrote deel van de volwassen Nederlanders het redelijk 
rustig wat seksualiteit betreft. De gemiddelde man (en niet-gemiddelde vrouw) 
mag dan wel eens wat porno pakken en het internet wordt door flink wat mensen 
ten behoeve van seks en relaties ingezet, maar onveranderd hebben de meeste 
volwassenen ‘gewoon’ seks met één partner in een monogame relatie. De 
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frequentie van seksueel contact ligt daarbij zelfs iets lager dan 15 jaar geleden. 
Ongeveer de helft van de mensen vindt de frequentie waarmee ze seks hebben 
dan ook aan de lage kant. Het beeld dat zich opdringt lijkt hiermee wat Gunther 
Schmidt (1998) eerder voor Duitsland constateerde: ‘Everything screams sex but 
there is no sexual performance.’ Het zijn slechts kleine minderheden die zich te 
buiten gaan aan veel verschillende partners of uitzonderlijke vormen van seks. 
De potentiële overdracht van soa concentreert zich daarmee ook in een klein 
segment (dat zich echter wel moeilijk identificeren laat).      
 
Een en ander laat onverlet dat ook in Nederland seksuele gezondheid in de brede 
zin beslist niet vanzelfsprekend is. Voor slechts een kleine helft van de 
volwassenen heeft het seksuele, relationele en reproductieve leven in het 
afgelopen jaar geen grote problemen of risico’s gekend. Bij hen lijkt sprake van 
de ‘pleasurable and safe sex’ waar in de WHO definitie van seksuele gezondheid 
naar verwezen wordt. De andere helft heeft in meer of mindere mate en op een 
of meerdere terreinen echter wél problemen. Seksueel geweld is debet aan veel 
(seksueel) leed; dit gegeven is hier bevestigd. Minder voorzien zijn de 
bevindingen rondom de epidemiologie van functieproblematiek, overmatig 
verlangen, identiteitsproblematiek en emotionele last in verband met 
reproductieve issues. Voor een kwart van de vrouwen en een vijfde van de 
mannen heeft hun seksuele gezondheid in het afgelopen jaar dusdanig 
problemen gekend, dat zij behoefte hebben gehad aan professionele hulp. 
Relatieproblemen spannen daarbij voor zowel vrouwen als mannen de kroon. De 
uiteenlopende aspecten van seksuele gezondheid maken ongeveer een kwart van 
de psychische gezondheid uit.  
 
Ongeveer de helft van de mannen met behoefte aan zorg heeft ook 
daadwerkelijk contact in de zorg gehad; bij vrouwen geldt dat voor een iets 
groter deel, ongeveer voor drie op vijf. Het gaat hierbij in totaal om ruim meer 
dan een miljoen, misschien wel anderhalf miljoen mensen per jaar. Seksuele 
gezondheid vormt dus niet alleen een substantieel onderdeel van de algemene 
gezondheid, de zorg die het vraagt vormt ook een substantieel onderdeel van de 
(somatische en geestelijke) gezondheidszorg.  
 
De posit ie  van Nederland internationaal bezien 
Vergelijkingen met andere landen kunnen slechts beperkt gemaakt worden en 
gaan vaak mank. Op basis van wat binnen dit kader mogelijk bleek kan echter 
geconcludeerd worden dat de situatie in Nederland wat betreft seksuele 
gezondheid op verschillende vlakken gelijkenis vertoont met die in de 
Scandinavische en andere Noord-Europese landen zoals Duitsland. Daarnaast 
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zijn er aanwijzingen dat de seksuele gezondheid  in de Verenigde Staten daarbij 
op belangrijke aspecten beslist lijkt achter te blijven. Deze observaties 
versterken het vermoeden, dat de openheid en het relatief liberale klimaat in 
Nederland en de andere Noord-Europese landen bevorderlijk werken voor de 
seksualiteitsbeleving en de (interactionele) vaardigheden van mensen op het 
seksuele vlak. Er heeft hier echter geen systematische vergelijking kunnen 
plaatsvinden van Nederland met de overige Europese en andere westerse landen 
op vergelijkbare seksuele gezondheidsindicatoren. Evenmin zijn we op de 
hoogte van het aantal hulpvragen op seksueel gezondheidsterrein dat in andere 
landen de gezondheidszorg bereikt. Een dergelijke vergelijkende exercitie is 
zeker wenselijk om te kunnen beoordelen of Nederland de titel ‘gidsland’ (nog) 
werkelijk verdient. 
 
Twintigers en etnische minderheden als  r is icogroepen 
Zorgbehoefte is relatief groot bij jongere mensen en bij etnische minderheden. 
Voor de jongere mensen is dit wellicht begrijpelijk in het licht van hun relatief 
sterke, jeugdige preoccupatie met seksualiteit in een context van onervarenheid 
en een nog relatief sterke relationele instabiliteit. Daarnaast is op verschillende 
punten de verdeling van seksuele gezondheidsproblematiek onder etnische 
minderheidsgroepen minder gunstig dan onder de autochtone bevolking. 
Vrouwen van Surinaamse of Antilliaanse achtergrond rapporteren bijvoorbeeld 
opvallend veel zorgbehoefte bij relatieproblematiek en hebben eveneens 
opvallend vaak een onvervulde kinderwens. Mannen van Turkse of 
Marokkaanse en/of islamitische achtergrond hebben ook een relatief grote 
zorgbehoefte bij relatieproblematiek. Verder rapporteren ze relatief vaak meer 
dan één partner in het afgelopen half jaar, maar over het geheel genomen is de 
seksualiteitsbeleving en seksuele zelfachting iets minder gunstig (dit overigens 
met name in vergelijking met de populatie van Surinaamse en Antilliaanse 
achtergrond) en wordt er wat meer seksuele en relationele stress gemeld. We 
constateren verder wat meer schuldgevoelens, conservatievere opvattingen, 
minder tolerantie ten aanzien van seksuele minderheden, hoger onbedoeld 
zwangerschapsrisico en meer seksuele agressie onder etnische minderheden. 
Ook onder de jonge mensen tot 25 jaar werden in eerder onderzoek 
vergelijkbare verschillen naar etnische achtergrond gevonden (De Graaf et al., 
2005).  
 
Deze bevindingen kunnen bezien worden in een context van relatief traditionele 
sekseverhoudingen en masculiene seksualiteitscultuur die onder etnische 
minderheden (nog) sterker vertegenwoordigd zijn dan onder autochtonen. In 
deze context is sprake van een sterke legitimering van de mannelijke seksuele 
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drift als natuurlijk en onbeheersbaar. Pogingen tot beheersing omvatten daarom 
vermijding en verbod, een sterke dubbele moraal, een vergaande seksesegregatie 
en sterke beperkingen op de (seksuele) bewegingsvrijheid van vrouwen. In het 
huidige ontzuilde, sterk seculariserende Nederland anno 2006 leven dergelijke 
opvattingen en praktijken nog bij een relatief kleine minderheid van de 
autochtone Nederlanders. Uit de bevindingen in dit onderzoek blijkt echter 
opnieuw dat verbod en vermijding de seksuele gezondheid geen goed doen. 
Dezelfde negatieve gevolgen voor de seksuele gezondheid zijn zichtbaar bij het 
puriteinse, op abstinentie, verbod en vermijding gerichte seksuele 
vormingsbeleid in de Verenigde Staten. De seksuele vorming van de jeugd in 
Nederland is er juist sterk op gericht de seksualiteit van jongeren in al hun 
diversiteit te erkennen en hen te leren daar met respect en verantwoordelijk-
heidsgevoel mee om te gaan. Ongetwijfeld zullen de jongere en toekomstige 
generaties in de allochtone gemeenschap in Nederland in toenemende mate door 
deze ‘Dutch approach’ beïnvloed worden, naar wij aannemen met positieve 
gevolgen voor hun seksuele gezondheid.  
 
Tegelijkertijd moet echter benadrukt worden, dat behalve de cultuur ook de 
maatschappelijke positie, in het bijzonder de zwakke sociale positie van jonge 
mannen uit etnische minderheden, van invloed geacht kan worden op hun 
seksuele gedrag. Met name agressief seksueel gedrag kan gezien worden als een 
vorm van acting-out ten gevolge van gevoelens van achterstelling en 
discriminatie en van een gebrek aan positieve maatschappelijke perspectieven 
(zie ook Vennix en Vanwesenbeeck, 2005). Voor vergaande seksuele 
emancipatie van de allochtone populatie zal versterking van hun 
maatschappelijke kansen eveneens een voorwaarde zijn.   
 
Afstemming van vraag en aanbod in  de gezondheidszorg 
De vraag in hoeverre vraag en aanbod in de seksuele gezondheidszorg adequaat 
op elkaar aansluiten, is ook nu nog onmogelijk in detail te beantwoorden. Er 
wordt geconstateerd dat een grote groep mensen, wel zo’n miljoen op jaarbasis, 
een behoefte aan zorg heeft die niet wordt vervuld. Ook zijn er aanwijzingen dat 
hulpvragen, met name anticonceptie- en soa-gerelateerde, vaker in de tweede 
lijn terecht komen dan gezien hun aard wellicht noodzakelijk zou zijn. Op basis 
van beide observaties is het in ieder geval gerechtvaardigd te stellen dat een 
betere toegankelijkheid van de zorg wenselijk is, met name waar het de 
eerstelijns zorg betreft. Aandacht zal moeten uitgaan naar capaciteit, bekendheid 
en (financiële) toegankelijkheid. Daarnaast zullen bekendheid en normalisering 
van de seksuele gezondheidszorg tevens moeten bewerkstelligen dat mensen 
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minder schroom hebben de stap naar de hulpverlening te maken bij seksuo-
logische problemen.  
 
Daarbij geeft deze studie echter nog maar beperkt aanwijzingen op welk vlak die 
zorg dan precies beter zou moeten, en voor welke groepen. De discrepantie 
tussen zorgbehoefte en zorggebruik is voor beide seksen relatief groot bij 
relatieproblematiek, bij vrouwen daarnaast bij functieproblematiek en bij 
mannen bij overmatig seksueel verlangen. Ook de discrepantie tussen 
zorgbehoefte en zorggebruik door vrouwen bij ervaringen met seksueel geweld 
is verontrustend. Uitbreiding en/of een betere toegankelijkheid van het 
zorgaanbod zou op deze punten beslist wenselijk zijn.  
 
Afwezigheid van discrepantie tussen zorgbehoefte en zorggebruik op een 
bepaald terrein wil verder nog niet zeggen dat op dat punt alle risicogroepen 
afdoende worden bereikt. De feitelijke zorgbehoefte kan groter zijn dan de 
gerapporteerde zorgbehoefte. Zo is er weinig discrepantie tussen zorgbehoefte 
en zorggebruik bij Turkse en Marokkaanse vrouwen op het terrein van 
anticonceptie. Tegelijkertijd zien we echter nog relatief veel anticonceptie-falen 
bij deze groep. Op de een of andere manier is de geboden zorg dus nog niet 
adequaat genoeg, in omvang, vorm of inhoud, om het gewenste effect te 
bewerkstelligen.  
 
Wat de soa-hulpverlening betreft wordt verder vastgesteld, dat het risicobesef in 
termen van testgedrag van Nederlanders terdege is toegenomen en de 
gezondheidszorg dienovereenkomstig adequaat is ingericht. Niettemin is er een 
moeilijk nader te identificeren groep van een niet te verwaarlozen omvang die 
zich nog steeds risicovol gedraagt (één op elke elf volwassenen). Het gegeven 
dat de Nederlandse (volwassen) burger inmiddels uitstekend de gezondheidszorg 
weet te vinden voor een soa- of hiv-test, betekent dus nog niet dat die 
gezondheidszorg ook juist de meest hardnekkige risicolopers goed genoeg 
bedient met preventieve boodschappen. Wellicht mag de beoogde toenemende 
integratie van curatieve en preventieve soa-zorg in deze optimistisch stemmen. 
 
Bij al deze afwegingen dient ook steeds de vraag gesteld te worden in hoeverre 
bepaalde seksuele gezondheidsproblemen een bedreiging vormen voor de 
volksgezondheid en in hoeverre dus de preventie en zorg op dat vlak daarmee 
een verantwoordelijkheid zijn voor het publieke dan wel het (meer of minder 
door de overheid gefaciliteerde) private domein. Deze studie heeft in ieder geval 
in zijn algemeenheid aangetoond dat de belasting die een gebrek aan seksuele 
gezondheid met zich mee kan brengen groot kan zijn, zowel voor het individu 
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als voor de gezondheidszorg en voor de maatschappij als geheel. Dit gegeven op 
zich mag aanleiding zijn tot adequaat overheidshandelen waar het zorgvoor-
zieningen betreft, maar beslist ook waar het (primaire) preventie betreft. Een 
omvattende, tijdige seksuele vorming voor iedereen kan veel leed én veel kosten 
voorkómen. Nog sterker dan al het geval is, zal dit gegeven uitgangspunt moeten 
zijn van het beleid van centrale en lokale overheden. Daarnaast is er echter, 
behalve voor de overheid, zowel in preventie als curatie ook een schone taak 
weggelegd voor de zorgverzekeraars.    
 
Tot slot een woord over de nodige diversiteit in de (preventieve en curatieve) 
zorg. Etnische minderheden komen in deze studie naar voren als een in 
verschillende opzichten minder seksueel gezonde groep met, subjectief dan wel 
objectief, een dienovereenkomstige zorgbehoefte. Het staat buiten kijf dat de 
seksuele gezondheidszorg hierbij adequaat aansluiting dient te vinden en dat er 
op dat punt nog veel winst te behalen is. Tegelijkertijd moet niet vergeten 
worden, dat het aandeel cliënten in de zorg dat van autochtone afkomst is, 
getalsmatig uiteraard vele malen groter is dan de groep afkomstig uit de 
verschillende etnische minderheden. Daarboven mag de wens worden 
uitgesproken, dat voortschrijdende integratie van de jongere generaties het 
gaandeweg minder noodzakelijk maakt om onderscheid te maken naar etnische 
achtergrond. 
 
15.3 Onderzoeksagenda voor het vervolg van de monitor SRG 

In overeenstemming met de wetmatigheid dat toegenomen kennis ook altijd 
groeiend besef van onwetendheid genereert, roept de veelheid aan bevindingen 
in dit onderzoek vele nieuwe vragen op. Het meest prominent daarbij zijn de 
vragen betreffende de seksuele gezondheidszorg die in deze studie onbeant-
woord zijn gebleven. Tot op heden beperkt het inzicht in de zorg zich tot 
registraties van hulpvragen in onderdelen van het (somatische en geestelijke) 
zorgsysteem. In deze studie hebben we niet tot in detail kunnen vaststellen waar 
wie met welke vraag vooral terecht komt. In de nabije toekomst zal de 
beschouwing van de registratiecijfers in het licht van deze epidemiologische 
gegevens wellicht nog tot aanvullend begrip leiden. Incidentiecijfers noch 
bevolkingstudie geven echter gedegen inzicht in het verloop, de waardering en 
de (kosten)effectiviteit van de zorg- en de hulpverlening op zich. Toekomstige 
studies zullen moeten plaatsvinden bij uiteenlopende problematieken, in 
verschillende sectoren van de gezondheidszorg en bij onderscheiden cliënt-
populaties. Daarbij is het tevens interessant om te kijken naar het verloop van 
bepaalde problemen bij het uitblijven van professionele zorg en op welke manier 
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informele zorg en dito sociale processen (eveneens) een gunstig verloop bij 
klachten kunnen laten zien.  
 
Vervolgens is het uiteraard zaak het monitoren van de seksuele gezondheid nu 
goed te continueren. Deze studie zou gezien kunnen worden als een ‘nulmeting’ 
na een periode van relatief weinig aandacht. Periodieke toekomstige metingen 
zullen dan op termijn historische verschuivingen (al of niet) in kaart kunnen 
brengen. Tevens kunnen wellicht effecten van overheidshandelen of andere 
maatschappelijke ontwikkelingen zichtbaar gemaakt worden. Daarnaast zijn ook 
goed vergelijkbare metingen in andere (Europese) landen wenselijk, om 
zekerheid te verkrijgen over de positie van Nederland in termen van seksuele 
gezondheid. In die toekomstige metingen is het dan tevens van het grootste 
belang gegevens te verzamelen bij de groep die jonger is dan 19 jaar. In deze 
studie is dat achterwege gelaten, omdat in Nederland zojuist een studie naar de 
seksuele gezondheid van jongeren was afgerond (De Graaf et al., 2005). 
Uiteindelijk zal echter het inzicht in de seksuele gezondheid uiteraard de gehele 
(potentieel seksueel actieve) populatie moeten omvatten.  
 
Ter vergroting van het fundamentele begrip van seksuele gezondheid en haar 
achtergronden, vragen de hier verzamelde epidemiologische gegevens verder 
om verdiepend onderzoek naar fysiologisch/biologische, psychische en 
interpersoonlijke processen, belevingsaspecten, condities en interacties op de 
verschillende terreinen. In de voorgaande hoofdstukken zijn daartoe op enkele 
plekken al concrete suggesties gedaan. Prioriteiten zullen gelegd moeten worden 
bij aspecten waarbij het leed relatief ernstig is en/of relatief grote groepen treft. 
 
Niet in laatste instantie moet verdiepend onderzoek zich daarbij richten op de 
etnische en de seksuele minderheden. De ernst van de problematiek, zoals nu 
vastgesteld bij relatief kleine onderzoeksgroepen, gebiedt om de bevindingen 
verder te toetsen bij aanzienlijk omvangrijkere steekproeven, die dan ook 
voldoende statistische ‘power’ bieden om binnen de steekproef naar andere 
(demografische) achtergrondvariabelen te onderscheiden. Op die manier wordt 
niet alleen beter inzicht verkregen, maar ligt bovendien, door de diversifiëring 
die mogelijk wordt, stereotypering minder voor de hand. 
 
Tot slot moet geconstateerd worden dat deze studie zich aanzienlijk sterker op 
seksuele ongezondheid heeft gericht dan op seksuele gezondheid als positief 
domein van het menselijk functioneren. Alhoewel een beschouwing van de 
verdeling van problemen uiteraard ook licht werpt op de verdeling van plezier, 
is aanvullend onderzoek wenselijk dat antwoord kan geven op de vraag onder 
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welke omstandigheden een op alle fronten plezierige en veilige seks en daaraan 
verbonden positieve kwaliteit van leven het meest waarschijnlijk zijn.  
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1a Samenstel l ing van de steekproef (niet  gewogen) 

 mannen 
(n=2072) 

vrouwen 
(n=2075) 

totaal 
(4147) 

Leeftijd    

minimum  19 19 19 

maximum 69 69 69 

gemiddelde (SD) 39,6 (12,6) 37,4 (12,2) 38,5 (12,3) 

Opleiding (%)    

laag 30,5 38,1 34,3 

midden 37,2 36,9 37,1 

hoog 32,3 25,0 28,6 

Etniciteit (%)    

autochtoon/westers  90,7 88,9 89,8 

Turks/Marokkaans 3,8 3,8 3,8 

Surinaams/Antilliaans 2,8 4,0 3,4 

overig niet-westers allochtoon 2,7 3,3 3,0 

Religie (%)    

joods-christelijk  18,7 20,2 19,5 

islamitisch  2,5 1,7 2,1 

ander geloof  2,2 2,0 2,1 

geen geloof  76,6 76,0 76,3 

Stedelijkheid (%)    

weinig tot niet  25,5 19,9 22,4 

sterk tot matig 49,6 49,6 49,6 

zeer sterk 25,0 30,6 28,0 
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Bijlage 1b Samenstel l ing van de steekproef (gewogen) 

 mannen (2072) vrouwen (2075) totaal 
(4147)* 

Leeftijd    

minimum  19 19 

maximum 69 69 69 

gemiddelde (SD) 42,2 (13,2) 42,5 (13,2) 42,3 (13,2) 

Opleiding (%)    

laag 28,0 33,5 30,7 

midden 43,6 41,8 42,7 

hoog 28,5 24,7 26,6 

Etniciteit (%)     

autochtoon/westers  92,9 93,0 92,9 

Turks/Marokkaans 2,9 2,2 2,6 

Surinaams/Antilliaans 2,3 2,6 2,4 

overig niet-westers allochtoon 1,9 2,2 2,0 

Religie (%)    

joods-christelijk  20,9 25,1 23,0 

islamitisch  1,9 1,1 1,5 

ander geloof  2,0 1,9 2,0 

geen geloof  75,2 71,9 73,6 

Stedelijkheid (%)    

weinig tot niet  33,9 33,2 33,6 

sterk tot matig 47,6 48,2 47,9 

zeer sterk 18,5 18,6 18,1 
* Bij weging op het totaal i.p.v. afzonderlijk op mannen en vrouwen:  Nman=2100, Nvrouw=2046 
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Bijlage 2 Psychometrische gegevens van de gebruikte schalen 

 item-rest 
correlatie 

Seksueel conservatisme, Cronbach’s alpha=,76  
- Zelfbevrediging is toch eigenlijk niet goed te praten 
- Het is prima als mensen naar porno kijken (gehercodeerd) 
- Vrouwen moeten zich op het gebied van seks terughoudender 

gedragen dan mannen  
- Een man hoort een vrouw te versieren, niet andersom 
- Pas als mensen een vaste relatie hebben, mogen ze met elkaar naar 

bed 

,73 
,44 
,48 
 
,33 
,70 

Genderconservatisme, Cronbach’s alpha=,94  
- Een man behoort zich als man te gedragen 
- Een vrouw behoort zich als vrouw te gedragen 

,89 
,89 

Homonegativiteit, Cronbach’s alpha=,76  
- Het is prima als mannen seks met elkaar hebben (gehercodeerd) 
- Het is prima als vrouwen seks met elkaar hebben (gehercodeerd) 
- Het is goed dat homoseksuelen tegenwoordig met elkaar mogen 

trouwen (gehercodeerd) 
- Er is in het algemeen teveel aandacht voor homoseksualiteit 

,63 
,60 
,47 
 
,54 

Relatiesatisfactie30, Cronbach’s alpha=,87  
- Ik krijg warmte en begrip van mijn partner 
- Ik overweeg om weg te gaan bij mijn partner (gehercodeerd) 
- Ik ben gelukkig met mijn partner 
- Ik erger me aan mijn partner (gehercodeerd) 
- We hebben ruzie (gehercodeerd) 
- Ik voel me goed als ik bij mijn partner ben 
- Ik vind mijn partner seksueel aantrekkelijk 
- We hebben conflicten over seks (gehercodeerd) 
- We hebben misverstanden (gehercodeerd) 

,68 
,58 
,78 
,58 
,46 
,78 
,63 
,45 
,57 

Relationele stress30  
- Als u terugdenkt aan uw seksuele of liefdesrelatie(s) in de 

afgelopen 6 maanden, hoeveel zorgen of stress heeft of hebben 
deze relatie(s) u dan gegeven in de afgelopen 6 maanden? 

 
 

 

                                                        
30 Relatiesatisfactie (gehercodeerd) en relationele stress zijn tevens gecombineerd tot de 
schaal ‘relatieproblematiek’, Cronbach’s alpha=0,86. 
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Positieve seksbeleving31, Cronbach’s alpha=,72  
- Ik voel me echt ontspannen na seksueel contact 
- Seksualiteit werkt voor mij bevrijdend 

,56 
,56 

Positieve zelfachting31, Cronbach’s alpha=,77  
- Ik voel me ongemakkelijk over mijn lichaam in seksuele contacten 

(gehercodeerd) 
- Ik voel mezelf seksueel aantrekkelijk 
- Ik denk dat ik een goede seksuele partner ben 
- Ik ben tevreden over hoe mijn geslachtsdelen eruit zien 

,41 
 
,63 
,67 
,60 

Seksuele satisfactie31, 32, Cronbach’s alpha=,86  
- Ik ben tevreden met de emotionele kanten van mijn seksleven  
- Ik ben tevreden met de lichamelijke kanten van mijn seksleven  
- Ik voel me teleurgesteld over de kwaliteit van mijn seksleven 

(gehercodeerd) 
- Ik ben blij met mijn seksleven 

,75 
,77 
,56 
 
,76 

Schuldgevoelens31  
- Ik voel me schuldig over mijn seksuele gedrag   
Seksuele stress31, 32  
- Hoeveel zorgen of stress heeft uw eigen seksualiteit u de afgelopen 

6 maanden gegeven?  
 

Seksuele interactiecompetentie, Cronbach’s alpha=,71  
- Ik vind het moeilijk om eerlijk te zijn over mijn seksuele gevoelens 

(gehercodeerd) 
- Ik heb het gevoel dat ik weinig invloed heb op wat er gebeurt in 

seksuele contacten (gehercodeerd) 
- Ik heb er geen problemen mee om dingen te weigeren tijdens seks 
- Ik vind het moeilijk om initiatief te nemen op het gebied van seks 

(gehercodeerd) 
- Ik laat mijn partner(s) altijd precies weten wat ik lekker vind 

,58 
 
,56 
 
,24 
,49 
 
,52 

                                                        
31 Positieve seksbeleving, positieve zelfachting, seksuele satisfactie, schuldgevoelens 
(gehercodeerd) en seksuele stress (gehercodeerd) zijn tevens gecombineerd tot de schaal 
‘attitude eigen seksualiteit’, Cronbach’s alpha=0,89. 
32 Seksuele satisfactie (gehercodeerd) en seksuele stress zijn tevens gecombineerd tot de 
schaal ‘seksuele problematiek’, Cronbach’s alpha=0,84. 
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Overmatig seksueel verlangen, Cronbach’s alpha=,79  
- Mijn seksuele verlangens hebben mijn dagelijks leven ontregeld. 
- Vanwege mijn seksuele gedrag kan ik niet voldoen aan mijn 

verplichtingen en verantwoordelijkheden. 
- Ik heb het gevoel dat mijn seksuele gedachten en gevoelens sterker 

zijn dan ik ben. 
- Ik denk meer aan seks dan ik zou willen 

,64 
,53 
 
,70 
 
,60 

Problemen met seksuele voorkeur, Cronbach’s alpha=,78  
- Als ik kon kiezen zou ik liever (helemaal) hetero zijn.  
- Voor mijzelf zijn mijn homo, lesbische of biseksuele gevoelens 

geen enkel probleem. (gehercodeerd) 

,65 
,65 

Lichamelijke klachten, Cronbach’s alpha=,80  
- Hoe vaak afgelopen 4 weken last van? Hoofdpijn  
- Hoe vaak afgelopen 4 weken last van? Moeheid  
- Hoe vaak afgelopen 4 weken last van? Slapeloosheid  
- Hoe vaak afgelopen 4 weken last van? Rugpijn  
- Hoe vaak afgelopen 4 weken last van? Pijn in spieren of 

gewrichten  

,51 
,62 
,54 
,61 
,61 

Psychische klachten, Cronbach’s alpha=,85  
- Hoe vaak voelde u zich? Erg zenuwachtig  
- Hoe vaak voelde u zich? Zo erg in de put dat niets u kon 

opvrolijken 
- Hoe vaak voelde u zich? Kalm en rustig 
- Hoe vaak voelde u zich? Neerslachtig en somber  
- Hoe vaak voelde u zich? Een gelukkig mens 

,60 
,75 
 
,57 
,71 
,66 

Zorgafhankelijkheid, Cronbach’s alpha=,92  
- Hoe vaak afgelopen maand hulp nodig bij het douchen of in bad 

gaan?  
- Hoe vaak afgelopen maand hulp nodig bij het aankleden?  
- Hoe vaak afgelopen maand hulp nodig bij naar het toilet gaan?  
- Hoe vaak afgelopen maand hulp nodig bij het in of uit bed komen?  

,86 
 
,86 
,78 
,83 
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