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Hoofdstuk 1

Seksuele gezondheid in Vlaanderen

Els Elaut, Maya Caen, Alexis Dewaele en Ellen Van Houdenhove

De belangrijkste doelstelling van de studie naar seksuele gezondheid bestaat erin de
seksuele gezondheid, in haar vele verschillende facetten, in kaart te brengen.

We benadrukken dat dit cross-sectionele onderzoek een momentopname is, die
tegelijk ook een nulmeting inhoudt. Nooit eerder werd in Vlaanderen op een derge-
lijke schaal en op een dergelijke systematische manier informatie over dit thema ver-
zameld. In het ideale geval kan op basis van de hier ontwikkelde meetinstrumenten
en gehanteerde onderzoeksmethoden verder (longitudinaal) onderzoek worden
opgezet.

Om een dergelijke brede en scherpe foto van de seksuele gezondheid te kunnen
maken, selecteren we in dit eerste hoofdstuk een aantal belangrijke indicatoren of
specifieke metingen die in een belangrijke mate een graadmeter of weerspiegeling
zijn van seksuele gezondheid. Achtereenvolgens bespreken we het gezinsklimaat met
betrekking tot seks en relaties, seksuele ervaringen in de brede zin, de seksuele bele-
ving (tevredenheid en belang van seks), het seksuele gedrag, kenmerken van de part-
nerrelatie, het testgedrag met betrekking tot en de prevalentie van soa, het gebruik
van anticonceptie en kenmerken van seksuele contacten. Vijf specifieke thema’s wor-
den, zoals in de inleiding van dit boek beschreven, in de verdere hoofdstukken ver-
der uitgediept.

1. Het gezinsklimaat ten aanzien van seks en relaties

Vooraf is het van belang deze diverse deelaspecten van de seksuele gezondheid in een
bredere (gezins- en maatschappelijke) context te plaatsen. We belichten daartoe in
een eerste paragraaf het gezinsklimaat ten aanzien van seksuele gezondheid, meer
concreet de openheid en bespreekbaarheid van thema’s zoals seks en relaties in de
gezinnen van de onderzochte respondenten. We gaan daarbij zowel in op de sfeer en
openheid in het huidige gezin, als op de bespreekbaarheid en frequentie van
gesprekken over seks en relaties in het gezin waarin de respondenten zijn opge-
groeid.

1.1. Sfeer en openheid in het gezin ten aanzien van seks en relaties

Om de sfeer en openheid ten aanzien van seks en relaties in kaart te brengen, vragen
we niet alleen hoe respondenten ‘over het algemeen’ de sfeer in hun gezin zouden
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42 – SEKSUELE GEZONDHEID IN VLAANDEREN

beschrijven, gaande van ‘heel koud’ tot ‘heel warm’, maar ook hoe die sfeer is met
betrekking tot praten over seks en relaties (‘heel gesloten’ tot ‘heel open’) en hoe
vaak conflicten in het gezin voorkomen (‘nooit’ tot ‘heel vaak’).

Aan respondenten die samenwonen met hun partner en kinderen, met hun kinde-
ren of met minstens één van beide ouders (inclusief kotstudenten die enkel in het
weekend bij hun ouders verblijven), wordt gevraagd hoe zij de sfeer in hun huidig
gezin zouden beschrijven.

Mannen en vrouwen ervaren op een gelijke manier de algemene sfeer in hun gezin
als ‘eerder warm’ (gemiddelde score van vier op de vijfpuntenschaal) (Tabel 1). Wat
hun perceptie van de openheid in het gezin met betrekking tot seks en relaties
betreft, is er een klein verschil. Vrouwen ervaren iets meer openheid rondom deze
thema’s dan mannen, met een gemiddelde score van 3.7 (‘eerder open’). Beide groe-
pen geven tot slot gemiddeld aan dat er ‘soms’ (score 2.7) conflicten zijn in het gezin
en vrouwen ervaren dit net iets vaker dan mannen.

De algemene sfeer in het gezin wordt door respondenten van verschillende leeftijden
verder op een soortgelijke, positieve, manier gepercipieerd. Mannen en vrouwen in
de oudste leeftijdsgroep (50-plussers)12 ervaren de sfeer in hun gezin echter wel als
minder open met betrekking tot (gesprekken over) seks en relaties (Figuur 1). Ook
wat de ervaring met conflicten in het gezin betreft, zijn er verschillen naar leeftijd:
de jongste groep (14-17) en de veertigers ervaren meer conflicten (Figuur 2). De
leeftijdsverschillen zijn gelijklopend voor mannen en vrouwen.

Tabel 1. Algemene sfeer, openheid met betrekking tot relaties en seksualiteit en frequentie 
van conflicten in het huidige gezin, bij respondenten die met minstens één ouder en/of 
minstens één kind samenwonen (N=998).

Totaal Mannen Vrouwen

N 998 493 404

Algemene sfeer in het gezin (1=heel koud; 5=heel 
warm)

4.2 (0.7) 4.2 (0.8) 4.2 (0.7)

Openheid wat praten over seks en relaties met gezins-
leden betreft (1=heel gesloten; 5=heel open)

3.6 (1.1) 3.5 (1.2)** 3.7 (1.1)**

Frequentie conflicten tussen gezinsleden (1=nooit; 
5=heel vaak)

2.7 (0.8) 2.6 (0.8)*** 2.8 (0.8)***

**p<.01; ***p<.001

12. De laatste categorie (65-plussers) omvat hier slechts een zeer klein aantal mannen (N=14) en vrou-
wen (N=15). De vragen over (ervaren) gezinsklimaat werden immers uitsluitend gesteld aan respon-
denten die samenwonen met minstens één kind (en/of ouder). In de categorie 50-64 is die groep
zeker nog voldoende groot (N=135). Om die reden werden de twee oudste leeftijdsgroepen in deze
specifieke analyses samengevoegd. Zie ook ‘Achtergrond van de studie’, paragraaf 5.3, ‘Kleine aantal-
len’, p. 35.
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Figuur 1. Openheid wat praten over seks en relaties in het gezin betreft, naar leeftijdsgroep, 
bij respondenten die met minstens één ouder en/of minstens één kind samenwonen 
(N=998) (p<.01).

Figuur 2. Frequentie van conflicten in het gezin, naar leeftijdsgroep, bij respondenten die 
met minstens één ouder en/of minstens één kind samenwonen (N=998) (p<.001).
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1.2. Praten over seks en relaties in het gezin waarin men opgroeide

We vragen aan respondenten bij wie in hun gezin ze tijdens het opgroeien terecht-
konden met vragen over seks en relaties. De vraag verschilt enigszins naargelang de
leeftijd van de respondent: bij respondenten tot 25 jaar verwijzen we naar het gezin
waarin ze zijn opgegroeid/momenteel opgroeien, terwijl aan oudere respondenten
wordt gevraagd om terug te denken aan de vroegere gezinssituatie. Concreet wordt
bij deze oudere respondenten verwezen naar de periode toen ze zelf 12 tot 14 jaar
oud waren.

Voordat we ingaan op de vraag bij wie men terecht kan met vragen over relaties of
seks, willen we eerst de behoefte aan en het effectieve vóórkomen van dergelijke
gesprekken binnen een gezinscontext in kaart brengen. In onze bevraging peilen we
enkel in de jongste groep (jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar) naar die
behoefte en frequentie van gesprekken.

Tabel 2 toont aan dat een minderheid (13%) van de jongens en een kwart van de
meisjes behoefte heeft om met gezinsleden een gesprek te voeren over seks. De helft
van de meisjes en een op drie jongens heeft soms tot heel vaak behoefte aan een
gesprek over relaties. Het aantal dat ook effectief ‘soms’ tot ‘heel vaak’ met gezinsle-
den een gesprek voert, ligt in beide gevallen hoger. Over seks voert 22% van de jon-
gens en 39% van de meisjes regelmatig een gesprek, relaties komen bij de helft van
de jongens en bij twee derden van de meisjes aan bod. Dit geslachtsverschil vinden
we ook in een recente Nederlandse bevraging bij jongeren tussen 12 en 25 jaar terug
(de Graaf, Kruijer, van Acker & Meijer, 2012).

Tabel 3 (p. 46) geeft aan bij wie mannen en vrouwen het gevoel hebben (14-25 jaar)
of hadden (25-plussers) terecht te kunnen met hun vragen. Vanwege de licht ver-
schillende vraagverwoording worden de resultaten voor 14- tot 25-jarigen en 25-
plussers telkens apart weergegeven.

Tabel 2. Aantal dat ‘soms’, ‘vaak’ of ‘heel vaak’ behoefte heeft aan een gesprek en aantal dat 
‘soms’, ‘vaak’ of ‘heel vaak’ een gesprek voert over relaties en seks, bij mannen en vrouwen 
van 14 tot 25 jaar (N=384).

Totaal
(14-25)

Mannen
(14-25)

Vrouwen
(14-25)

N 384 195 189

Praten over seks met gezinsleden
behoefte aan gesprek
gesprek voeren

19.1%
30.5%

13.4%**
22.6%**

24.9%**
38.8%**

Praten over relaties met gezinsleden
behoefte aan gesprek
gesprek voeren

39.2%
59.2%

28.7%***
49.5%***

50.0%***
69.3%***

**p<.01; ***p<.001
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Ongeveer 18% van de 14- tot 25-jarigen geeft aan bij niemand in het gezin terecht
te kunnen met vragen over seks. In de oudste groep ligt dit cijfer hoger: 42% van de
25-plussers geeft aan dat ze, toen ze zelf tussen 12 tot 14 jaar oud waren, bij nie-
mand uit het gezin met dergelijke vragen terechtkonden.

Zowel in de jongste groep als bij 25-plussers is de moeder de belangrijkste vertrou-
wenspersoon op gebied van vragen over seks en relaties. Zo kan ongeveer de helft
van de jongste mannen en twee derden van de jongste vrouwen bij hun moeder
terecht met vragen over seks. In deze jongste groep duiden mannen, vergeleken met
vrouwen, daarnaast vaker hun vader aan (25%). In de groep ouder dan 25 jaar vin-
den we dit niet terug.

Voor alle vrouwen, zowel jonger als ouder dan 25 jaar, is/zijn ook de zus(sen) relatief
belangrijk wanneer het gaat over praten over seks (23% in de jongste groep en 17%
in de oudste groep), dit in tegenstelling tot broers. Dit terwijl door mannelijke 25-
plussers zussen en broers ongeveer even vaak worden aangeduid (7%) en door jon-
gere mannen net iets vaker broers (19%) dan zussen (13%).

Wat praten over relaties betreft, zien we een soortgelijk patroon. De groep die hier
zegt bij niemand terecht te kunnen, is weliswaar kleiner vergeleken met wat we von-
den voor ‘vragen over seks’. In de oudste groep zegt ongeveer een derde van de man-
nen en de vrouwen bij niemand uit het gezin terecht te hebben gekund, en in de
jongste groep is dit aandeel drie keer kleiner (9%). Zowel in de jongste groep als bij
25-plussers is de moeder daarnaast de persoon waartoe men zich het meest richt bij
vragen. In de jongste groep wordt de moeder ook wat vragen over relaties betreft,
vaker aangeduid (door ongeveer 70% tegenover ongeveer 40% bij 25-plussers).
Daarnaast geven, ook wat vragen over relaties betreft, alle vrouwen vaker dan hun
mannelijke leeftijdsgenoten aan dat ze terechtkonden/terechtkunnen bij hun
zus(sen), maar minder frequent bij hun broer(s). Zussen doen het dan weer even
goed als broer(s) bij (alle) mannen.

Daarnaast merken we dat ook wat praten over relaties betreft, het relatieve belang
van de vader, bij mannen tussen 14 en 25, groter is: 30% zegt voor vragen over rela-
ties bij hun vader terecht te kunnen. Bij meisjes geldt dit voor ongeveer één op de
acht en bij oudere mannen en vrouwen voor één op de tien. Het relatieve belang van
mannelijke gezinsleden is met andere woorden groter in de jongste groep mannen
en dit geldt zowel voor wat praten over relaties als voor wat praten over seks betreft.

Verdere leeftijdsverschillen binnen de groep vanaf 26 jaar kunnen we eenvoudig
samenvatten (Figuur 3, p. 46 en Figuur 4, p. 47). De belangrijkste vaststelling is dat
oudere respondenten minder vaak bij iemand uit hun gezin terechtkonden toen ze
12 à 14 jaar oud waren. Hoe jonger de respondenten, hoe vaker wel een vertrou-
wenspersoon wordt aangeduid. Dit is dan (zo bleek ook eerder) het vaakst de moe-
der. De vastgestelde leeftijdsverschillen zijn volledig gelijklopend bij mannen en bij
vrouwen in onze steekproef, en soortgelijk wat praten over seks en praten over rela-
ties betreft.
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Tabel 3. Personen in het gezin bij wie mannen en vrouwen ouder dan 25 jaar (N=1441) en 
jonger dan 26 jaar (N=385) terechtkonden met vragen over seks en relaties.

Totaal
(14-25) 

Mannen
(14-25) 

Vrouwen
(14-25) 

Totaal
(26-80) 

Mannen
(26-80) 

Vrouwen
(26-80) 

N 385 196 189 1441 713 728

Vragen over seks
moeder
vader
broer(s)
zus(sen)
andere
niemand in het gezin

57.2%
15.8%
12.3%
17.6%
4.9%

17.7%

49.2%**
24.8%***
18.6%***

12.7%*
3.60%

19.70%

65.5%**
6.5%***
5.8%***
22.6%*
6.30%

15.70%

25.9%
5.8%
4.5%

12.0%
1.0%

42.3%

21.5%***
6.90%

7.0%***
7.0%***

0.90%
45.10%

30.2%***
4.80%

2.0%***
16.8%***

1.10%
39.50%

Vragen over relaties
moeder
vader
broer(s)
zus(sen)
andere
niemand in het gezin

70.0%
21.4%
13.7%
22.6%
6.2%
8.9%

64.6%**
30.1%***
18.8%***

18.80%
5.60%
8.60%

75.7%**
12.4%***
8.4%***
26.60%
6.90%
9.30%

39.7%
9.9%
5.5%

14.2%
1.5%

31.2%

35.9%**
10.60%

7.9%***
9.9%***

2.00%
33.50%

43.5%**
9.20%

3.1%***
18.5%***

1.10%
29%

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

**p<.01; ***p<.001

Figuur 3. Personen in het gezin bij wie mannen en vrouwen ouder dan 25 jaar (N=1441) 
terechtkonden met vragen over seks, naar leeftijdsgroep.
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Aan de jongste respondenten (leeftijdsgroep 14 tot en met 25 jaar) die aanduiden
dat ze bij niemand in hun gezin terechtkonden, vragen we in de Sexpert-studie ook
wat de redenen daarvoor zijn.

Tabel 4 geeft een overzicht van deze redenen. Er zijn geen verschillen tussen jongens
en meisjes, en vanwege de lage frequenties en de gelijke resultaten worden de cijfers
dan ook niet apart weergegeven. Het meest frequent geven jongeren aan niet te pra-
ten over seks ‘uit respect voor mijn ouders’ of ‘omdat het niet hoort’. Wat praten
over relaties betreft, is dit het meest frequent ‘uit angst voor hun reactie’ of ‘omdat
het niet hoort’.

**p<.01; ***p<.001

Figuur 4. Personen in het gezin bij wie mannen en vrouwen ouder dan 25 jaar (N=1441) 
terechtkonden met vragen over relaties, naar leeftijdsgroep.

Tabel 4. Redenen waarom men met gezinsleden niet over relaties (N=34) of niet over seks 
(N=66) praat, bij respondenten jonger dan 26 jaar.

Ik praat niet met 
gezinsleden over 

seks… 

Ik praat niet met 
gezinsleden over 

relaties… 

 N  66 34

Uit angst voor hun reactie 34.8% 51.7%

Omdat het niet hoort 47.2% 41.4%

Omdat voorhuwelijkse seksuele contacten niet zijn 
toegelaten

21.2% 10.3%

Uit respect voor mijn ouders 51.5% 27.6%
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1.3. Praten over seks in gezinnen met kinderen

Bij de respondenten met inwonende kinderen tussen 4 en 18 jaar gaan we tot slot na
in welke mate hun kinderen bij iemand in het gezin terechtkunnen met vragen over
relaties en seks.

Tabel 5 toont hoe de grote meerderheid van ouders in onze steekproef denken dat
hun kinderen bij hun moeder terechtkunnen met vragen over seks en relaties. Man-
nen geven vaker dan vrouwen aan dat hun kinderen ook bij hun vader terecht-
kunnen met vragen over seks (aangeduid door 76% van de mannen ten opzichte van
54% van de vrouwen) of relaties (75% ten opzichte van 53%). Een kleine minder-
heid van de mannen en vrouwen denkt dat hun kinderen bij niemand in het gezin
terechtkunnen met vragen over seks en relaties.

Er zijn ook leeftijdsverschillen. Ouders in de oudere leeftijdsgroepen (50-80 jaar)13

duiden minder frequent aan dat de kinderen bij hun moeder terechtkunnen met
vragen over relaties en met vragen over seks. Dit ten voordele van een aantal andere
personen in het gezin. Broers worden zo vaker als vertrouwenspersoon voor vragen
over relaties aangeduid door ouders in de oudere leeftijdsgroepen, en zowel broers
als zussen worden vaker aangeduid wat vragen over seks betreft. Vaders worden niet
vaker, maar ook niet minder vaak aangeduid door oudere of jongere ouders. We
merken op dat dit brutoverband even goed kan duiden op een effect van de leeftijd
van de kinderen in het gezin (vaker adolescenten).

13. Enkele leeftijdsgroepen werden hier samen genomen, vanwege een te klein aantal respondenten met
kinderen tussen 4 en 18 jaar in specifieke leeftijdsgroepen (zie ook ‘Achtergrond van de studie’, para-
graaf 5.3, p. 35). De leeftijdscategorie ouders tussen 18 en 29 werd samengevoegd met ouders tussen
30 en 39, en het kleine aantal 65-plussers werd samengevoegd met de groep respondenten tussen 50
en 64 jaar oud.

Tabel 5. Personen bij wie kinderen volgens hun ouders terechtkunnen met vragen over seks 
en relaties, naar geslacht van de ouder (N= 439).

Totaal Mannen Vrouwen

N 439 225 214

Vragen over seks
moeder
vader
broer(s)
zus(sen)
andere
niemand in het gezin

91.5%
64.4%
8.5%
8.0%
4.1%
1.3%

89.3%
76.3%***

7.6%
6.2%
3.1%
1.3%

93.9%
54.0%***

9.4%
9.8%
5.1%
1.4%

Vragen over relaties
moeder
vader
broer(s)
zus(sen)
andere
niemand in het gezin

93.4%
64.3%
8.2%
8.4%
3.0%
0.9%

92.0%
74.7%***

7.1%
5.8%*
2.2%
0.9%

94.9%
53.3%***

9.4%
11.2%*

3.8%
0.9%

*p<.05; ***p<.001
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*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Figuur 5. Personen in het gezin bij wie kinderen volgens hun ouders terechtkonden met 
vragen over seks, naar leeftijdsgroep van de ouder (N=438).

*p<.05; ***p<.001

Figuur 6. Personen in het gezin bij wie kinderen volgens hun ouders terechtkonden met 
vragen over relaties, naar leeftijdsgroep van de ouder (N=438).
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Tevens kunnen we op basis van onze bevraging in kaart brengen hoe vaak ouders
met hun kinderen een (spontaan) gesprek voeren over relaties en/of seks, of hoe vaak
hun kind of kinderen over deze thema’s vragen stelt/stellen (Tabel 6). De helft van
de vrouwen en ongeveer 40% van de mannen geeft aan ‘soms’, ‘vaak’ of ‘heel vaak’
over seks te praten. De groep die aangeeft dat hun kinderen soms of vaak vragen
over seks stellen, is in totaal twee keer zo klein (25%) en moeders rapporteren dit
vaker dan vaders (21% van de mannen en 30% van de vrouwen). Vaders en moeders
voeren daarnaast in gelijke mate gesprekken over relaties (66%). Vragen van kinde-
ren over relaties worden daarentegen iets meer door moeders (61%) dan door vaders
(51%) aangegeven.

1.4. Besluit ‘Het gezinsklimaat’

Tabel 6. Aantal ouders dat aangeeft ‘soms’, ‘vaak’ of ‘heel vaak’ een gesprek te voeren met 
kinderen/van kinderen vragen te krijgen over seks en relaties, naar geslacht van de ouder 
(N=423).

Totaal Mannen Vrouwen 

N 423 215 208

Praten over seks
 gesprek met kinderen
 vragen door kinderen

 43.9%
 25.3%

 38.1%*
 21.0%*

 49.8%*
 29.7%*

 Praten over relaties
 gesprek met kinderen
 vragen door kinderen

65.9%
56.0%

65.4%
50.7%*

66.3%
 61.4%*

*p<.05

• Respondenten die met minstens één ouder of één kind samenwonen, ervaren
hun gezinsklimaat in het algemeen als ‘eerder warm’. Vrouwen rapporteren iets
meer openheid rond seks en relaties in hun gezin dan mannen; de oudste groep
(65-80 jaar) ervaart hier minder openheid rond. Zowel mannen als vrouwen
geven verder aan dat er ‘soms’ conflicten zijn tussen gezinsleden. Door de jongste
groep (14-17) en door veertigers in de steekproef worden er meer conflicten erva-
ren.

• Bij jongeren en jongvolwassenen (tussen 14 en 25 jaar) werd tevens gepeild naar
hun behoefte om met gezinsleden over seks en relaties te praten én naar de fre-
quentie waarmee dergelijke gesprekken effectief plaatsvinden. Het aantal respon-
denten dat rapporteert gesprekken te voeren, ligt hoger dan het aantal dat deze
behoefte aangeeft. Mannen geven verder minder vaak dan vrouwen aan een der-
gelijke behoefte te hebben, zowel rond seks als rond relaties. Dit verschil tussen
mannen en vrouwen vinden we ook in een recente Nederlandse bevraging bij
jongeren tussen 12 en 25 jaar terug (de Graaf, Kruijer, van Acker & Meijer,
2012).
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2. Seksuele ervaring

In wat volgt werpen we een blik op de seksuele ervaring van respondenten. Meer
bepaald wordt de ervaring met seks (in ruimere zin) en geslachtsgemeenschap in
kaart gebracht. We bespreken tevens de seksuele activiteit tijdens de afgelopen zes
maanden. Daarnaast wordt in Sexpert ook gepeild naar het aantal sekspartners in
het leven en meer bepaald tijdens de afgelopen zes maanden.

2.1. Ervaring met seks en geslachtsgemeenschap

Aan alle respondenten vroegen we of ze ooit al seks en ooit al geslachtsgemeenschap
hebben gehad. Onder seks begrijpen we allerlei manieren van vrijen waarbij er geni-
taal contact is, dus het aanraken van de geslachtsdelen van iemand anders. Met
geslachtsgemeenschap bedoelen we penetratie van de penis in de vagina of anus. In de
vragenlijst werden deze verschillende definities telkens expliciet opgenomen.

• De grootste groep van de 25-plussers (40%) en ongeveer één op vijf in de jong-
ste groep (-25) duidt aan bij niemand terecht te kunnen met vragen over seks.
Verder duidt de helft van de jonge mannen (49%) en twee derden van de jonge
vrouwen (65.5%) tussen 14 en 25 jaar vooral hun moeder aan als vertrouwens-
persoon voor vragen over seks. Bij 25-plussers (gevraagd naar de periode toen ze
zelf 12 tot 14 jaar waren) kon één op drie vrouwen en één op vijf mannen terecht
bij haar/zijn moeder met vragen over seks. Eén op vier jonge mannen (en niet de
25-plussers) spreekt ook met zijn vader over seks.

• Wat het praten over relaties (in gezinsverband) betreft, zien we een soortgelijk
patroon. Zowel voor de jongste groep (14-25 jaar) als voor 25-plussers is de moe-
der het eerste aanspreekpunt bij vragen over relaties. Ook met betrekking tot pra-
ten over relaties is het relatieve belang van de vader groter bij de jongste groep
mannen (14-25 jaar).

• Binnen de groep van 25-plussers vinden we dat oudere respondenten vaker bij
niemand in het gezin terechtkonden toen ze 12 à 14 jaar oud waren. Jongeren
tussen 14 en 25 jaar die aangeven niet met gezinsleden over seks en relaties te
praten, geven voornamelijk aan dat dit is ‘uit respect voor hun ouders’ of ‘omdat
het niet hoort’.

• Gevraagd naar de perceptie of hun kinderen bij hen terechtkunnen voor vragen
over seks en relaties, antwoordt de grote meerderheid van de ouders in onze
bevraging positief. Zowel mannen (91.5%) als vrouwen (93.4%) wijzen hier in
de eerste plaats in de richting van de moeder als vertrouwenspersoon.
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Van alle respondenten in Sexpert geeft 92.7% aan al ooit seks te hebben gehad
(Tabel 7). Deze cijfers liggen volledig in dezelfde lijn als recente Nederlandse cijfers
(respectievelijk 92.1% en 89.0%) (de Graaf, 2012). Ook in populatieonderzoek in
Frankrijk (97.3% van de totale groep) en Groot-Brittannië (92.1% van de mannen
en 93.9% van de vrouwen) worden analoge cijfers gerapporteerd (Le Van, Ferrand
& Levinson, 2008; McManus, Field, Prescott & Erens, 2002). 

Voor zowel mannen als vrouwen blijkt dat de jongste groep (14- tot 17-jarigen)
minder vaak ervaring met seks en geslachtsgemeenschap rapporteert (Tabellen 8 en
9). Van de jongens en meisjes tussen 14 en 17 jaar oud heeft 42% reeds ervaring met
seks en heeft 36% ook reeds ervaring met geslachtsgemeenschap. In de oudere leef-
tijdsgroepen varieert dit van 93% (jongvolwassenen) tot 99.5% (dertigers) wat erva-
ring met seks betreft, en van 89% (jongvolwassenen) tot 97% (dertigers en veerti-
gers) wat ervaring met geslachtsgemeenschap betreft.

Tabel 7. Percentages ooit seks gehad, ooit geslachtsgemeenschap gehad en seks laatste zes 
maanden, opgesplitst naar geslacht.

Ooit seks
Ooit geslachtsgemeenschap 

(% van totale steekproef)

Ooit geslachtsgemeenschap 
(% van de seksueel ervaren 

groep, N=1690) 

N 1825 1825 1690

Totaal 92.7% 89.4% 97.3%

Mannen 92.4% 89.5% 96.8%

Vrouwen 92.9% 89.3% 97.8%

Tabel 8. Ooit seks gehad, naar geslacht en leeftijdsgroep (N=1825).

Mannen Vrouwen Totaal

N % ooit seks N % ooit seks N % ooit seks

14-17 72 41.7% 63 41.2% 135 41.5%

18-29 177 92.5% 181 93.8% 358 93.2%

30-39 146 99.0% 140 100.0% 286 99.5%

40-49 175 97.8% 160 99.4% 335 98.6%

50-64 205 97.3% 229 96.6% 434 96.9%

65-80 133 98.2% 145 94.4% 278 96.2%

χ²(5)=578.81; p<.001
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Als standaardreferentieperiode wordt in de meeste onderzoeken naar seksuele
gezondheid een periode van 12 maanden gehanteerd (zie bv. Laumann, Gagnon,
Michael & Michaels, 1994). Naast problemen te wijten aan een falend geheugen bij
een dergelijke lange referentieperiode, moeten we rekening houden met mogelijke
overschattingen vanwege de sociale wenselijkheid van bepaalde seksuele gedragin-
gen. Beide (falend geheugen en sociale wenselijkheid) zouden vooral een probleem
zijn bij het rapporteren van de frequentie waarmee men seks heeft en bij het rappor-
teren van vaker voorkomende seksuele praktijken (o.a. Fenton et al., 2001; Graham,
Catania, Brand, Duong & Canchola, 2003).

We kiezen er daarom voor om een kortere referentieperiode te gebruiken, namelijk
zes maanden. Deze referentieperiode vermindert aan de ene kant geheugeneffecten
die tot onbetrouwbare en dus weinig kwaliteitsvolle antwoorden zouden leiden,
maar maakt het aan de andere kant mogelijk ook de seksuele gezondheid in kaart te
brengen van personen die met een lagere frequentie seksueel actief zijn geweest
gedurende de periode die aan de bevraging voorafging.

73% van alle respondenten antwoordt bevestigend op de vraag naar seksuele activi-
teit tijdens de voorbije zes maanden. Dit komt neer op 79% van de seksueel ervaren
individuen in de steekproef. In totaal geven meer mannen dan vrouwen aan tijdens
de voorbije zes maanden seksueel actief te zijn geweest (83% van de seksueel ervaren

Tabel 9. Ooit geslachtsgemeenschap gehad, naar geslacht en leeftijdsgroep (N=1825). De 
percentages berekend op de seksueel ervaren groep (‘ooit seks gehad’, N=1691) staan telkens 
tussen haakjes.

Mannen Vrouwen Totaal

N % ooit geslachts-
gemeenschap

N % ooit geslachts-
gemeenschap

N % ooit geslachts-
gemeenschap

14-17 72 (24) 33.4% (80.0%) 63 (24) 38.6% (92.3%) 56 (48) 35.7% (86.2%)

18-29 177 (164) 88.9% (96.3%) 181 (163) 88.8% (94.7%) 333 (318) 88.8% (95.5%)

30-39 146 (144) 98.0% (99.3%) 140 (140) 96.7% (96.7%) 284 (278) 97.2% (97.9%)

40-49 175 (172) 97.0% (98.8%) 160 (159) 96.1% (96.8%) 331 (324) 96.7% (97.8%)

50-64 205 (199) 92.9% (95.5%) 229 (221) 93.6% (96.8%) 420 (404) 93.1% (96.2%)

65-80 133 (131) 96.5% (97.7%) 145 (137) 90.3% (95.6%) 268 (259) 93.2% (96.6%)

χ²(5)=498.61; p<.001

Tabel 10. Percentage mannen en vrouwen dat tijdens de afgelopen zes maanden seks heeft 
gehad (percentages voor de seksueel actieve groep staan telkens tussen haakjes).

N Laatste zes maanden seks

Totaal 1825 (1691) 73.0% (78.8%)

Mannen 909 (840) 76.6% (82.8%)***

Vrouwen 916 (851) 69.6% (74.9%)***

***p<.001
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mannen tegenover 75% van de seksueel ervaren vrouwen) (Tabel 10). Dit vindt
men ook terug in Nederlands populatieonderzoek (de Graaf, 2012).

We vinden ook een verband tussen seksuele activiteit tijdens de voorbije zes maan-
den en de leeftijdsgroep waartoe men behoort, en dit zowel voor mannen als voor
vrouwen (Figuur 7).

De hoogste percentages vinden we bij mannen in de groepen van de dertigers en
veertigers. 65-plussers, daarentegen, geven minder vaak aan seks te hebben gehad.
Bij vrouwen vinden we de hoogste percentages voor seksuele activiteit bij de drie
jongste leeftijdsgroepen (-18-jarigen, 18- tot 29-jarigen en dertigers). De jongste
vrouwen blijken trouwens seksueel actiever te zijn geweest dan hun mannelijke leef-
tijdsgenoten (94% van de seksueel ervaren meisjes was ook seksueel actief tijdens het
afgelopen half jaar, ten opzichte van 78% van de seksueel ervaren jongens). Deze
laatste tendens wordt ook in Nederland gerapporteerd (de Graaf et al., 2012). Vrou-
wen uit de oudste leeftijdsgroepen, met name vijftigers en 65-plussers, geven in ver-
gelijking met mannen dan weer beduidend minder vaak aan tijdens de afgelopen zes
maanden seks te hebben gehad (36% van de vrouwen ten opzichte van 57% van de
seksueel ervaren mannen). Het globale verschil tussen mannen en vrouwen, name-
lijk de over het algemeen hogere activiteitsgraad bij seksueel ervaren mannen, is met
andere woorden terug te brengen tot dit verschil binnen de twee oudste leeftijds-
groepen.

***p<.001

Figuur 7. Seksuele activiteit tijdens de afgelopen zes maanden, naar leeftijd en geslacht, bij 
de seksueel ervaren groep (N=1690).
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2.2. Redenen voor seksuele inactiviteit

Bij seksueel ervaren, maar tijdens de afgelopen zes maanden niet actieve, responden-
ten gingen we na welke redenen ze aangaven voor het feit dat ze de afgelopen zes
maanden geen seks hebben gehad.

Analoog aan Frans populatieonderzoek (Le Van et al., 2008) vinden we ook hier dat
meer vrouwen dan mannen de afgelopen zes maanden niet seksueel actief waren. Uit
de bovenstaande figuur (Figuur 7) blijkt dat het hier voornamelijk om respondenten
in de twee oudste leeftijdsgroepen (50- tot 64-jarigen en 65-plussers) gaat. Respec-
tievelijk 28% (mannen, 50-64), 33% (vrouwen, 50-64), 43% (mannen, 65-80) en
64% (vrouwen, 65-80) van de seksueel ervaren groep had geen seks. In de jongere
leeftijdsgroepen variëren deze percentages tussen 6% (jongste groep vrouwen) en
22% (jongste groep mannen).

Als reden voor hun seksuele inactiviteit tijdens de voorbije zes maanden geven vrou-
wen vooral aan dat ze geen behoefte (meer) hebben aan seks, terwijl mannen vaker
aangeven dat fysieke gezondheidsredenen hun parten spelen of dat ze een seksueel
probleem hebben (Tabel 11). Vrouwen vermelden daarnaast vaker als reden dat hun
partner is overleden (18%) in vergelijking met mannen (4%). Deze bevindingen
worden bevestigd in Frans populatieonderzoek (Le Van et al., 2008).

Een aantal redenen werd door niemand aangeduid, namelijk ‘Ik ben net bevallen’ of
‘Mijn partner is net bevallen’ en ‘Ik heb een soa’ of ‘Mijn partner heeft een soa’.

Tabel 11. Redenen voor seksuele inactiviteit tijdens de laatste zes maanden. Percentage dat 
een reden heeft aangeduid, naar geslacht (N=360).

Totaal Man Vrouw

N 360 145 215

Heb er geen behoefte (meer) aan 36.8% 30.3%* 41.1%*

Heb geen relatie 35.4% 34.7% 35.8%

Fysieke gezondheidsredenen 14.0% 22.9%*** 7.9%***

Mijn partner is overleden 12.0% 3.5%*** 17.7%***

Mijn partner heeft geen behoefte (meer) 11.1% 13.1% 9.8%

Het is er gewoon niet van gekomen 8.4% 9.7% 7.5%

Fysieke gezondheidsredenen partner 6.7% 4.8% 7.9%

Ik heb een seksueel probleem 5.6% 9.7%%** 2.8%%**

Mijn partner heeft een seksueel probleem 5.3% 0.7%** 8.4%**

Ik wil niet meer vrijen met mijn partner 3.4% 2.8% 3.7%

Andere reden 2.8% 5.5%* 0.9%*

Mijn partner wil niet meer vrijen met mij 2.2% 3.5% 1.4%

Ik ben er niet klaar voor 1.1% 0.0% 1.9%

Ik ben bang om soa/hiv te krijgen 0.8% 0.7% 0.9%

Mijn partner is zwanger 0.3% 0.7% 0.0%
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2.3. Aantal sekspartners

Aan alle seksueel ervaren respondenten werd ook gevraagd hoeveel sekspartners ze in
hun leven hebben gehad. In de volledige steekproef vinden we bij mannen een
gemiddelde van 9.4 sekspartners, tegenover gemiddeld 5.1 sekspartners bij vrouwen
(Tabel 12). Ook in Nederlands, Brits, Amerikaans en Frans populatieonderzoek
komt naar voren dat mannen meer sekspartners aangeven dan vrouwen (Leridon,
2008; de Graaf et al., 2012; Laumann et al., 1994; Johnson et al., 2001). 

Een vijfde (21%) van de mannen tegenover 30% van de vrouwen heeft één sekspart-
ner gehad, en nog eens 10% van de mannen versus 13% van de vrouwen heeft het
(tot nu toe) bij twee sekspartners gehouden. De onderstaande boxplot (Figuur 8)
laat daarnaast zien dat de variatie groter is bij mannen, vergeleken met vrouwen in
de steekproef. De box geeft de centrale 50% weer: bij mannen heeft de centrale 50%
tussen twee en negen sekspartners gehad. Bij vrouwen is dit tussen één en vier seks-
partners. Ook de staart (naar boven toe) is langer bij mannen.

Binnen de groep van mannen merken we, in tegenstelling tot de vrouwen in onze
bevraging, leeftijdsverschillen op (Figuur 9). De jongste groep (-18-jarigen) en 65-
plussers hebben minder partners gehad dan mannen in de overige groepen. Verder

Mijn partner is er niet klaar voor 0.3% 0.0% 0.5%

Mijn religieuze overtuiging verbiedt het 0.3% 0.7% 0.0%

Ik ben momenteel zwanger nvt 0.1%

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Tabel 12. Aantal sekspartners in het leven, naar geslacht, bij de seksueel ervaren groep 
(N=1684).

Totaal Mannen Vrouwen

N 1684 837 847

Gemiddelde (SD) 7.2 (16.7) 9.4 (20.6)*** 5.1 (11.4)***

1 25.4% 21.0%*** 29.7%***

2 11.4% 9.8%* 13.0%*

3 12.4% 11.4% 13.3%

4 9.6% 7.8%* 11.4%**

5 9.0% 10.0% 8.1%

6 tot 10 17.1% 18.1% 16.1%

11 tot 20 9.7% 13.9%*** 5.6%***

21 of meer 5.2% 7.9%*** 2.6%***

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Tabel 11. Redenen voor seksuele inactiviteit tijdens de laatste zes maanden. Percentage dat 
een reden heeft aangeduid, naar geslacht (N=360). (vervolg)

Totaal Man Vrouw
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zien we dat mannelijke dertigers en 50- tot 64-jarigen hoger scoren (gemiddeld
meer dan 12 partners), zeker vergeleken met de tussenliggende leeftijdsgroep (de
veertigers).

Bij vrouwelijke respondenten vinden we weinig verschillen, behalve het feit dat de
oudste groep een hoger aantal sekspartners rapporteert dan iets jongere vrouwen
(50-64 jaar), en dit ook vergeleken met hun mannelijke leeftijdsgenoten. In alle
andere leeftijdsgroepen rapporteren mannen systematisch een hoger aantal sekspart-
ners dan vrouwen (Figuur 9, p. 58).

Vervolgens gingen we ook het aantal sekspartners tijdens de afgelopen zes maanden
na. Er is een klein, maar statistisch significant verschil naar geslacht: mannen rap-
porteren gemiddeld 1.3 sekspartners, terwijl vrouwen aangeven 1.1 sekspartners te
hebben gehad (Tabel 13, p. 58). De meerderheid (88% van de mannen en 94.5%
van de vrouwen) rapporteert één sekspartner tijdens het afgelopen half jaar, terwijl
3.5% van de mannen tegenover 1% van de vrouwen vier of meer sekspartners had.

Wanneer we het aantal sekspartners tijdens de afgelopen zes maanden ook per leef-
tijdsgroep bekijken (Figuur 10, p. 59), merken we dat de jongste groep (14-18) en
jongvolwassenen (18-29 jaar) tijdens het voorbije half jaar meer sekspartners hebben
gehad dan alle oudere leeftijdsgroepen. Laumann en collega’s (1994) rapporteren
eveneens dat jongere leeftijdsgroepen het afgelopen jaar meer sekspartners hadden
dan de oudere leeftijdsgroepen.

Figuur 8. Aantal sekspartners in het leven, naar geslacht, bij de seksueel ervaren groep 
(N=1684).
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2.4. Seksuele oriëntatie

De seksuele oriëntatie van respondenten meten we aan de hand van verschillende
dimensies: zelfbenoeming (i.e. hoe je jezelf als persoon benoemt), seksueel verlangen
(i.e. over wie je seksuele fantasieën hebt en tot wie je je seksueel aangetrokken voelt)
en seksueel gedrag (i.e. het geslacht van de partners waarmee je seks had). Hieronder
presenteren we de gegevens voor elk van deze dimensies, opgesplitst volgens
geslacht. Daarnaast gaan we na in welke mate er tussen deze verschillende dimensies
overlap is. Bijvoorbeeld, sommige mannen zullen misschien wel seks hebben gehad
met andere mannen, maar benoemen zichzelf niet als homoseksueel. Ten slotte gaan
we na hoeveel holebi’s we kunnen identificeren als we de scores van de respondenten
op elk van de dimensies samen nemen.

**p<.01

Figuur 9. Gemiddeld aantal sekspartners in het leven, naar geslacht en leeftijdsgroep, bij de 
seksueel ervaren groep (N=1684).

Tabel 13. Aantal sekspartners tijdens de afgelopen zes maanden, naar geslacht, bij de 
seksueel actieve groep (N=1332).

Totaal Mannen Vrouwen

N 1330 696 635

Gemiddelde (SD) 1.3 (1.7)** 1.2 (1.3) 1.1 (0.5)**  1.3 (1.7)**

1 91.1% 88.0%*** 94.5%***

2 4.8% 5.9%* 3.6%*

3 1.8% 2.6%** 0.9%**

4 of meer 2.4% 3.5%*** 1.0%***

*p<.05; **p<.01; ***p<.001
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2.4.1. Zelfbenoeming

We vroegen de respondenten ‘Hoe zou je jezelf als persoon benoemen?’ (Tabel 14).
Het aandeel respondenten dat zichzelf als exclusief heteroseksueel benoemt,
bedraagt 93%. Van alle respondenten benoemt 3.7% zich als meer heteroseksueel
dan homoseksueel/lesbisch. Eén op vijftig (2%) ziet zichzelf als biseksueel. Het aan-
deel respondenten dat zich als meer homoseksueel/lesbisch dan heteroseksueel
benoemt, bedraagt 0.3%. Eén op honderd (1%) ziet zichzelf als exclusief homosek-
sueel/lesbisch. We vonden geen significante verschillen volgens geslacht. Samenge-
vat kunnen we stellen dat 96.7% van de respondenten zichzelf als (eerder) hetero-
seksueel beschouwt. Het aandeel respondenten dat zichzelf als biseksueel of als (eer-
der) homoseksueel/lesbisch beschouwt, bedraagt 3.3%.

Figuur 10. Gemiddeld aantal sekspartners tijdens de laatste zes maanden naar 
leeftijdsgroep, bij de seksueel actieve groep (N=1332) (p<.01).

Tabel 14. Zelfbenoeming opgesplitst naar geslacht.

Totaal Mannen Vrouwen

N 1777 891 886

heteroseksueel 93% 93.7% 92.3%

meer heteroseksueel dan homoseksueel/lesbisch 3.7% 3.5% 4%

biseksueel 2% 1.5% 2.5%

meer homoseksueel/lesbisch dan heteroseksueel 0.3% 0.3% 0.2%

Homoseksueel/lesbisch 1% 0.9% 1.0%

Andere omschrijving of geen antwoord 2.6% (N=48) 1.9% (N=18) 3.3% (N=30)

1,0

2,0

3,0

4,0

14-17 jaar 18-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar 65-80 jaar
0,0

seks.vlaanderen.book  Page 59  Friday, January 25, 2013  8:51 AM



60 – SEKSUELE GEZONDHEID IN VLAANDEREN

We vergelijken onze onderzoeksgegevens met gegevens uit het onderzoek 'Sociaal-
Culturele verschuivingen in Vlaanderen' (SCV) (Carton, Vander Molen & Pickery,
2006). Het SCV-onderzoek is een jaarlijkse studie op basis van een representatieve
steekproef van 1500 Nederlandstalige Belgen in het Vlaamse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. We selecteerden enkel die respondenten van 18 tot en met
80 jaar, aangezien de leeftijdsrange in Sexpert van 14-80 jaar en bij SCV van 18-85
jaar bedraagt (Tabel 15). De vraagstelling met betrekking tot zelfbenoeming was in
het SCV-onderzoek enigszins anders. Zij vroegen hun respondenten ‘Geef met een
cijfer aan hoe u uw eigen seksualiteit zou omschrijven. U kunt ook een tussenlig-
gend cijfer geven’. De respondenten kregen vervolgens een zevenpuntenschaal aan-
geboden, waarvan enkel de eerste categorie (‘exclusief heteroseksueel’), de vierde
categorie (‘biseksueel’) en de zevende categorie (‘exclusief homoseksueel’) benoemd
werden. Om de gegevens vergelijkbaar te maken, hercodeerden we de antwoorden
op deze zevenpuntenschaal naar een vijfpuntenschaal (antwoordoptie één blijft één;
twee blijft twee; drie, vier en vijf worden drie; vier blijft vier; vijf blijft vijf ). Deze
hercodering houdt in dat respondenten in het SCV-onderzoek drie mogelijke ant-
woordopties hadden om ‘biseksueel’ aan te duiden in vergelijking met slechts één
antwoordoptie in het Sexpert-onderzoek.

In het Sexpert-onderzoek zijn er meer mannen (93.4%) en vrouwen (92.6%) die
zich als heteroseksueel benoemen in vergelijking met het SCV-onderzoek (respectie-
velijk 73.6% en 84.1%). In het Sexpert-onderzoek zijn er minder mannen (3.6%)
en vrouwen (3.9%) die zich als meer heteroseksueel dan homoseksueel/lesbisch
benoemen in vergelijking met het SCV-onderzoek (respectievelijk 18.6% en 6.8%).
In het Sexpert-onderzoek zijn er minder mannen (1.7%) en vrouwen (2.4%) die
zich als biseksueel benoemen in vergelijking met het SCV-onderzoek (respectievelijk
5.5% en 6.3%). Ten slotte benoemen meer vrouwen (2.1%) zich als lesbisch in het
SCV-onderzoek in vergelijking met de vrouwen uit het Sexpert-onderzoek (1%).

Hoe kunnen we deze significante verschillen tussen beide populatiestudies verkla-
ren? Mogelijk heeft dit te maken met de andere vraagverwoording die werd
gebruikt, evenals met het gebruiken van een vijfpuntenschaal versus een zevenpun-
tenschaal. Het significant hoger aandeel biseksuelen in het SCV-onderzoek kan te
maken hebben met het gegeven dat respondenten in het SCV-onderzoek drie in
plaats van één antwoordmogelijkheden hebben om een biseksuele benoeming aan te
geven. Het niet benoemen van antwoordopties in de SCV-schaal leidt er mogelijk
toe dat respondenten gemakkelijker een antwoordoptie aanduiden die niet geassoci-
eerd is met een negatief beladen term zoals ‘biseksueel’. Mogelijk is ook het aandui-
den van de tweede antwoordoptie in het SCV-onderzoek minder bedreigend dan
het aanduiden van de tweede antwoordoptie in het Sexpert-onderzoek omdat die
zich in het laatste onderzoek dichter bevindt bij de meer beladen term biseksueel/
homoseksueel. Ook verschillen in zelfselectie van respondenten kunnen een rol spe-
len. Het Sexpert-onderzoek werd immers gepresenteerd als een onderzoek over sek-
suele gezondheid, het SCV-onderzoek als een onderzoek naar problemen die de
Vlaamse burger ervaart, wat Vlamingen van hun toekomst verwachten en hoe de
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Vlaamse burger tegenover overheidsmaatregelen staat. Een dergelijke presentatie van
een onderzoek kan een ‘ander’ soort respondent aantrekken of een ander soort ant-
woord genereren omdat seksuele gezondheid niet het onderwerp van de studie is.
Dit zou kunnen impliceren dat holebi’s minder geneigd zijn om deel te nemen aan
een onderzoek over seksuele gezondheid dan aan een onderzoek over aspecten die de
Vlaamse burger aanbelangen.

Als we in dit onderzoek kijken naar de respondenten die zich identificeren als homo,
lesbisch of biseksueel, dan identificeren we 2.7% homo- en biseksuele mannen en
3.7% lesbische en biseksuele vrouwen (dit verschil is niet significant). Deze gegevens
komen relatief goed overeen met onderzoek uit de Verenigde Staten van Amerika
(respectievelijk 2.8% en 1.4%) en in Frankrijk (respectievelijk 2.2% en 1.3%) (Lau-
man et al., 1994, Bajos & Beltzer, 2008).

2.4.2. Seksueel verlangen

De dimensie ‘seksueel verlangen’ meten we door te peilen naar seksuele fantasieën en
seksuele aantrekking.

2.4.2.1. Seksuele fantasieën

We vroegen de respondenten: ‘Heb je seksuele fantasieën over vrouwen/meisjes,
over mannen/jongens, of over beide?’ (Tabel 16) Meer mannen (87.6%) dan vrou-
wen (67.3%) fantaseren enkel over het andere geslacht. Meer vrouwen (23.2%) dan
mannen (9.7%) fantaseren voornamelijk over het andere geslacht. Meer vrouwen
(5.2%) dan mannen (1.1%) fantaseren ongeveer net zoveel over het andere als over
het eigen geslacht. Meer vrouwen (2.2%) dan mannen (0.8%) fantaseren voorname-
lijk over het eigen geslacht. Ten slotte fantaseren meer mannen (2.1%) dan vrouwen
(0.8%) enkel over het eigen geslacht. Samengevat kunnen we stellen dat 97.3% van
de mannen en 90.5% van de vrouwen voornamelijk of enkel over het andere
geslacht fantaseert. 2.7% van de mannen en 9.5% van de vrouwen fantaseert over

Tabel 15. Zelfbenoeming opgesplitst naar geslacht en dataset (Sexpert vs. SCV).

Sexpert SCV

Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen

N 1645 819 826 1380 698 682

heteroseksueel 93%*** 93.4%*** 92.6%*** 78.8%*** 73.6%*** 84.1%***

meer heteroseksueel dan homo-
seksueel/lesbisch

3.7%* 3.6%* 3.9% 12.8%* 18.6%* 6.8%

biseksueel 2% 1.7% 2.4% 5.9% 5.5% 6.3%

meer homoseksueel/lesbisch dan 
heteroseksueel

0.3% 0.3% 0.2% 0.7% 0.7% 0.7%

homoseksueel/lesbisch 1% 1% 1% 1.8% 1.6% 2.1%

*p<.05; ***p<.001
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personen van het eigen geslacht of zowel over personen van het eigen als van het
andere geslacht14.

2.4.2.2. Seksuele aantrekking

We vroegen de respondenten ‘Voel je je seksueel aangetrokken tot vrouwen/meisjes,
tot mannen/jongens of tot beide?’ (Tabel 17) Meer mannen (90.8%) dan vrouwen
(80.3%) geven aan zich enkel tot het andere geslacht aangetrokken te voelen. Meer
vrouwen (15.5%) dan mannen (6.7%) geven aan zich voornamelijk tot het andere
geslacht aangetrokken te voelen. Het aandeel respondenten dat zich net zoveel aan-
getrokken voelt tot mannen als tot vrouwen, bedraagt 1.2%. Van alle respondenten
voelt 0.6% zich voornamelijk aangetrokken tot het eigen geslacht. Meer vrouwen
(2%) dan mannen (0.9%) voelen zich uitsluitend tot het eigen geslacht aangetrok-
ken. Samengevat kunnen we stellen dat 97.5% van de mannen en 95.8% van de
vrouwen zich voornamelijk of enkel tot het andere geslacht aangetrokken voelt. Het
aandeel mannen en het aandeel vrouwen dat zich (voornamelijk) aangetrokken voelt
tot personen van hetzelfde geslacht of zowel tot personen van het eigen als van het
andere geslacht, bedraagt respectievelijk 2.4% en 4.2%.15

Als we in dit onderzoek kijken naar de respondenten die verlangen naar seks met
iemand van hetzelfde geslacht of met beide geslachten, dan varieert dit (al naarge-
lang het specifieke vraagitem) bij mannen van 2.4% tot 2.7% en bij vrouwen van
4.2% tot 9.5%. In het Franse onderzoek rapporteert 3.9% van de mannen en 6.2%
van de vrouwen homoseksueel verlangen. In het Amerikaanse onderzoek bedragen
deze percentages respectievelijk 6.2% en 4.4% (Lauman et al., 1994, Bajos & Belt-
zer, 2008).

Tabel 16. Seksuele fantasieën opgesplitst naar geslacht.

Totaal Mannen Vrouwen

N 1601 875 726

Enkel over het andere geslacht 78.4% 87.6%*** 67.3%***

Voornamelijk over het andere geslacht 15.8% 9.7%** 23.2%**

Ongeveer net zoveel over het andere als 
over het eigen geslacht

3% 1.1%*** 5.2%***

Voornamelijk over het eigen geslacht 1.4% 0.8%** 2.2%**

Enkel over het eigen geslacht 1.4% 0.8%* 2.1%*

Over geen van beide / geen antwoord 12.3% (N=224) 3.8% (N=34) *** 20.7% (N=190)***

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

14. De hiervoor samengevatte gegevens verwijzen naar significante verschillen tussen mannen en vrou-
wen (p<.001).

15. De hiervoor samengevatte gegevens verwijzen naar significante verschillen tussen mannen en vrou-
wen (p<.05).
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2.4.3. Seksueel gedrag

We vroegen de respondenten ‘Je hele leven overziend, met hoeveel personen heb je
seks gehad?’ Daarna vroegen we of deze personen meisjes/vrouwen, jongens/man-
nen of allebei waren. Deze vraag kon men enkel beantwoorden indien men al ooit
seks met iemand had gehad (Tabel 18). 91.1% van de respondenten heeft enkel met
personen van het andere geslacht seks gehad. Meer vrouwen (7.9%) dan mannen
(5.8%) hebben voornamelijk met personen van het andere geslacht seks gehad. Van
alle respondenten heeft 0.6% ongeveer evenveel partners gehad van hetzelfde als van
het andere geslacht. Het aandeel respondenten dat voornamelijk met iemand van
het eigen geslacht seks heeft gehad, bedraagt 0.7%. Meer mannen (1.2%) dan vrou-
wen (0.3%) hebben enkel seks gehad met iemand van hetzelfde geslacht. Samenge-
vat kunnen we stellen dat 97.2% van de mannen en 98.8% van de vrouwen voorna-
melijk of enkel seks hebben gehad met iemand van het andere geslacht. Het aandeel
mannen en vrouwen dat (voornamelijk) met personen van het eigen geslacht of
zowel met personen van het eigen als van het andere geslacht seks heeft gehad,
bedraagt respectievelijk 2.8% en 1.2%.16

Tabel 17. Seksuele aantrekking opgesplitst naar geslacht.

Totaal Mannen Vrouwen

N 1804 905 899

Enkel tot het andere geslacht 85.6% 90.8%*** 80.3%***

Voornamelijk tot het andere geslacht 11.1% 6.7%*** 15.5%***

Ongeveer net zoveel tot het andere als tot het eigen 
geslacht

1.2% 0.9% 1.5%

Voornamelijk tot het eigen geslacht 0.6% 0.6% 0.7%

Enkel tot het eigen geslacht 1.5% 0.9%* 2%*

Tot geen van beide 1.2% (N=21) 0.4% (N=4)** 1.9% (N=17)**

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Tabel 18. Seksueel gedrag opgesplitst naar geslacht.

Totaal Mannen Vrouwen

N 1690 840 850

alleen met personen van het andere geslacht 91.1% 91.4% 90.9%

voornamelijk met personen van het andere geslacht 6.9% 5.8%* 7.9%*

ongeveer net zoveel met personen van het andere als 
van hetzelfde geslacht

0.6% 0.8% 0.4%

voornamelijk met personen van hetzelfde geslacht 0.7% 0.8% 0.5%

alleen met personen van hetzelfde geslacht 0.7% 1.2%* 0.3%*

*p<.05

16. De hiervoor samengevatte gegevens verwijzen naar significante verschillen tussen mannen en vrou-
wen (p<.01).
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We vatten de bovenstaande gegevens met betrekking tot de drie verschillende
dimensies samen. Het aandeel personen dat zichzelf identificeert als holebi (i.e.
homo, lesbisch of biseksueel) bedraagt 3.3% van de respondenten. Meer vrouwen
(9.5%) dan mannen (2.7%) fantaseren over personen van het eigen geslacht of
zowel over personen van het eigen als van het andere geslacht. Meer vrouwen (4.2%)
dan mannen (2.4%) geven aan dat ze zich aangetrokken voelen tot het eigen
geslacht of zowel tot het eigen als tot het andere geslacht. Meer mannen (2.8%) dan
vrouwen (1.2%) (van zij die ooit seks hadden) hadden (voornamelijk) seks met part-
ners van hetzelfde geslacht of met partners van beide geslachten. 8.6% van de man-
nelijke respondenten en 9.1% van de vrouwelijke respondenten die ooit seks had-
den, had minstens één keer seks met iemand van hetzelfde geslacht.17 In het Ameri-
kaanse onderzoek bedragen deze percentages respectievelijk 9% en 4%, in het
onderzoek in Frankrijk 4% en 3.9% (Lauman et al., 1994, Bajos & Beltzer, 2008).

2.4.4. De onderlinge relatie tussen de verschillende dimensies

We willen nagaan in welke mate de verschillende dimensies gerelateerd aan seksuele
oriëntatie (zelfbenoeming, seksueel verlangen en seksueel gedrag) al dan niet over-
lappen. We baseren ons daarvoor op een methode ontwikkeld door Laumann et al.
(1994) in hun Amerikaanse populatiestudie. We construeren een dichtome variabele
voor elke dimensie waarbij ‘één’ refereert aan een heteroseksuele oriëntatie en ‘twee’
aan een holebiseksuele oriëntatie. Respondenten die een ‘homoseksuele component’
erkennen (op het vlak van zelfbenoeming, verlangen als gedrag) nemen we mee in
deze analyse. Het betreft de respondenten die minstens één keer seks hadden met
iemand van hetzelfde geslacht OF die niet uitsluitend fantaseren of zich niet uitslui-
tend aangetrokken voelen tot personen van het andere geslacht OF die aangeven
zichzelf te benoemen als (meer) homoseksueel/lesbisch of biseksueel. Precies 142
mannen (15.6% van in totaal 909 mannen) en 319 vrouwen (34.8% van in totaal
916 vrouwen) scoren op minstens één van de drie dimensies ‘holebiseksueel’. De
voorstelling in vendiagrammen stelt ons in staat na te gaan hoe groot het aandeel
respondenten is dat exclusief holebiseksueel scoort op één dimensie of dat holebisek-
sueel scoort op twee of drie dimensies.

De volgende gegevens zijn enkel van toepassing op de groep respondenten die niet
uitsluitend heteroseksueel scoort op het vlak van seksueel verlangen en seksueel
gedrag en/of die zich als homo, lesbisch of biseksueel benoemt (Figuren 11-13).
Meer vrouwen (71.6%) dan mannen (46%) rapporteren holebiseksueel verlangen
zonder dat ze ooit seks hadden met iemand van hetzelfde geslacht en zonder dat ze
zich als holebi benoemen. Van de respondenten binnen deze subpopulatie geeft

17. Dit zijn alle respondenten die aangeven niet uitsluitend heteroseksuele contacten gehad te hebben.
Met andere woorden, alle respondenten die NIET de eerste antwoordcategorie (‘alleen met personen
van het andere geslacht’, zie Tabel 24) aanduidden. Het verschil in percentages tussen mannen en
vrouwen is niet significant, maar we vermelden dit om de vergelijking met internationale studies te
kunnen maken. Verder in dit rapport vermelden we enkel het percentage niet opgesplitst volgens
geslacht (i.e. 8.9% van de respondenten).
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2.3% aan zichzelf wel als holebi te benoemen, maar zonder dat ze ooit seks hadden
met iemand van hetzelfde geslacht en zonder dat ze naar dat laatste verlangen.18

Meer mannen (25.1%) dan vrouwen (12.7%) rapporteren holebiseksueel verlangen
en gedrag zonder dat ze zich als holebi benoemen. Meer mannen (11.2%) dan vrou-
wen (5.5%) hebben seks (gehad) met personen van hetzelfde geslacht zonder dat ze
zich als holebi benoemen en zonder dat ze aangeven een holebiseksueel verlangen te
hebben. De respondenten die onder de twee hiervoor besproken categorieën vallen,
zijn personen die men in de onderzoeksliteratuur aanduidt als Mannen die Seks
hebben met Mannen en Vrouwen die Seks hebben met Vrouwen (i.e. respectievelijk
MSM en VSV). Uit onze gegevens blijkt dus dat van alle respondenten die een hole-
biseksuele component rapporteren, de groep MSM (36.3%) groter is dan de groep
VSV (18.2%). Binnen deze groep respondenten rapporteert 2.2% een holebisek-
sueel verlangen en holebiseksuele zelfbenoeming, zonder ooit een sekspartner van
hetzelfde geslacht gehad te hebben. Geen enkele respondent rapporteert holebisek-
sueel gedrag en holebiseksuele zelfbenoeming zonder daarbij holebiseksueel verlan-
gen aan te geven. Ten slotte is het aandeel mannen (12.1%) waarbij de drie dimen-
sies samenvallen, groter dan het aandeel vrouwen (6.1%). Deze mannen en vrouwen
benoemen zich als holebi, rapporteren holebiseksueel verlangen en hebben al min-
stens één keer seks gehad met iemand van hetzelfde geslacht.

Deze resultaten bevestigen onderzoek van Laumann et al. (1994), waaruit blijkt dat
zelfbenoeming niet echt kan worden beschouwd als een afzonderlijke dimensie die
losstaat van holebiseksueel verlangen en holebisekueel gedrag. Logischerwijze veron-
derstelt het zichzelf als holebi benoemen ook dat men een verlangen heeft naar sek-
sueel contact met iemand van hetzelfde geslacht en/of dat men seks heeft (gehad)
met iemand van hetzelfde geslacht. Het voorkomen van holebiseksueel verlangen en
een holebiseksuele identiteit zonder seksueel contact te hebben (gehad) met iemand
van hetzelfde geslacht, is niet zo vreemd, aangezien een holebiseksuele oriëntatie
vaak gezien wordt als iets wat voortvloeit uit fantasie en verlangen (Laumann et al.,
1994). Deze analyse toont aan dat een multidimensionele benadering van seksuele
oriëntatie zinvol is.

Samenvattend kunnen we stellen dat een substantieel aandeel van de respondenten
die op één van de dimensies een holebiseksuele component rapporteren, wel een
holebiseksueel verlangen hebben, zonder dat ze seks hebben met iemand van het-
zelfde geslacht en zonder dat ze zich als holebi identificeren. Dit is vaker het geval

18. Aangezien deze respondenten allen aangaven zich (bijna) uitsluitend aangetrokken te voelen tot per-
sonen van het andere geslacht en ze tevens alleen sekspartners van het andere geslacht hadden
gehad, hebben ze mogelijk de zelfbenoemingcategorieën verkeerd begrepen. Het is ook mogelijk dat
iemand momenteel geen homoseksueel verlangen heeft, maar dat in het verleden wel had. Het is dan
ook een beperking van onze meting dat die slechts op één tijdsmoment is afgenomen en geen evolu-
tie van een seksuele oriëntatie in de tijd kan weerspiegelen. Daarnaast kan iemand zich om politieke
of culturele redenen als holebi wensen te benoemen, zonder dat dit samengaat met homoseksueel
verlangen en/of gedrag. We merken op dat ook in het Amerikaanse en het Franse onderzoek een
klein aandeel respondenten zich als holebi benoemt zonder homo- of biseksueel gedrag en verlan-
gen te rapporteren (Lauman et al., 1994, Bajos & Beltzer, 2008).

seks.vlaanderen.book  Page 65  Friday, January 25, 2013  8:51 AM



66 – SEKSUELE GEZONDHEID IN VLAANDEREN

bij vrouwen dan bij mannen. Seks hebben (gehad) met iemand van hetzelfde
geslacht komt niet altijd overeen met het uiten van een holebiseksueel verlangen of
met het zichzelf benoemen als holebi. Dit gegeven verwijst naar de term Mannen
die Seks hebben met Mannen en Vrouwen die Seks hebben met Vrouwen. Het aan-
deel MSM is groter dan het aandeel VSV. Ten slotte vallen bij een relatief klein aan-
deel respondenten holebiseksueel verlangen, gedrag en identiteit samen. Bij mannen
is dit vaker het geval dan bij vrouwen.

Figuur 11. Onderlinge relatie tussen verschillende dimensies (seksueel gedrag, seksueel 
verlangen en zelfbenoeming) (N=461).

*p<.05; ***p<.001

Figuur 12. Onderlinge relatie tussen verschillende dimensies (seksueel gedrag, seksueel 
verlangen en zelfbenoeming) bij 142 mannen (15.6% van in totaal 909 mannen).
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2.4.5. Aandeel holebi’s op basis van scores op de verschillende dimensies

Om tot een goede inschatting te komen van de grootte van het aandeel holebi’s in
de populatie, is het belangrijk om een definitie te hanteren die voldoende breed is.
Op deze manier nemen we ook MSM en VSV mee. Vanuit een seksueel gezond-
heidsperspectief is het immers van belang om ook die groep holebi’s te identificeren
die enkel homoseksueel gedrag stellen, maar zich niet als holebi identificeren (zie bv.
Mercer et al., 2007; Kerker, Mostashari & Thorpe, 2006; van Kesteren, Hospers &
Kok, 2007). Anderzijds mag onze definitie ook niet te breed zijn. We lopen dan
immers het risico om respondenten als holebi te identificeren, terwijl ze op één of
meerdere dimensies bijna uitsluitend heteroseksueel scoren. De indeling die we hier-
onder presenteren, beantwoordt aan deze criteria (niet te eng en niet te breed), maar
het blijft hoe dan ook een arbitraire indeling. Waar je de grens legt tussen ‘holebi’ en
‘hetero’ is dan ook altijd artificieel.

We identificeren iemand als holebi wanneer hij of zij aangeeft zichzelf als homo/
lesbisch, biseksueel of als meer homo/lesbisch dan heteroseksueel te benoemen OF
wanneer hij/zij aangeeft minstens evenveel seksuele fantasieën te koesteren over per-
sonen van hetzelfde geslacht als over personen van het andere geslacht OF wanneer
hij/zij aangeeft zich minstens evenveel aangetrokken te voelen tot personen van het-
zelfde als van het andere geslacht OF wanneer hij/zij aangeeft minstens evenveel sek-
suele contacten te hebben gehad met personen van hetzelfde als van het andere
geslacht.

*p<.05; ***p<.001

Figuur 13. Onderlinge relatie tussen verschillende dimensies (seksueel gedrag, seksueel 
verlangen en zelfbenoeming) bij 319 vrouwen (34.8% van in totaal 916 vrouwen).
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We identificeren op deze manier 6.9% holebi’s en 93.1% hetero’s19 (Tabel 19). We
identificeren meer heteromannen (96.1%) dan heterovrouwen (90.2%) en meer les-
bische en biseksuele vrouwen (9.8%) dan homo- en biseksuele mannen (3.9%).
Binnen de groep vrouwen vinden we geen significante verschillen in percentages
holebi versus hetero al naargelang de leeftijdsgroep20 (Tabel 20). Bij mannen vinden
we wel significante verschillen: we identificeren meer holebi’s in de leeftijdsgroep
50-80 jaar (5.9%) en minder holebi’s in de leeftijdsgroep 30-49 jaar (1.9%) in ver-
gelijking met de leeftijdsgroep 14-29 jaar (3.6%).

19. Wanneer we in deze groep van 125 holebi’s nagaan in welke mate de verschillende dimensies bijdra-
gen tot het identificeren van een respondent als holebi, dan zien we dat 46% (N=58) van deze holebi’s
zichzelf als holebi benoemt, 74% (N=92) van hen aangeeft holebiseksuele fantasieën te hebben, 47%
(N=59) van hen rapporteert zich aangetrokken te voelen tot hetzelfde geslacht (of beide geslachten)
en 26% (N=33) rapporteert seks te hebben gehad met partners van hetzelfde geslacht of van beide
geslachten.

20. Omdat de aantallen in de verschillende cellen, wanneer we hetero’s en holebi’s vergelijken opge-
splitst naar leeftijdsgroep, soms erg klein zijn, wijken we hier af van het hanteren van zes leeftijdsca-
tegorieën. Daarom nemen we de leeftijdscategorie ‘14-17 jaar’ en ‘18-29 jaar’, ‘30-39 jaar’ en ‘40-49
jaar’, ‘50-64 jaar’ en ‘65-80 jaar’ samen (zie ook ‘Achtergrond van de studie’, paragraaf 5.3, wat deze
kleine aantallen betreft).

Tabel 19. Percentage mannen en vrouwen die we als holebi identificeren op basis van de 
dimensies zelfbenoeming, seksuele fantasieën, seksueel verlangen en seksueel gedrag.

Seksuele oriëntatie

N Hetero Holebi

Mannen 909 96.1%*** 3.9%***

Vrouwen 916 90.2%*** 9.8%***

Totaal 1825 93.1% 6.9%

***p<.001

Tabel 20. Percentage mannen en vrouwen die we als holebi identificeren op basis van de 
dimensies zelfbenoeming, seksuele fantasieën, seksueel verlangen en seksueel gedrag, 
opgesplitst naar leeftijd.

N Hetero Holebi

Mannen    

Totaal
14-29
30-49
50-80

909
249
321
338

96.0%
96.4%
98.1%
94.1%

4.0%
3.6%
1.9%
5.9%

Vrouwen

Totaal
14-29
30-49
50-80

916
244
300
372

90.2%
88.5%
90.0%
91.4%

9.8%
11.5%
10.0%
8.6%

Mannen: χ² (2)=7.35; p<.05; vrouwen: χ² (2)=1.48; p=.48
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2.4.6. Besluit

Het aandeel personen dat zichzelf als holebi benoemt (i.e. homo, lesbisch of bisek-
sueel), bedraagt 3.3% van de respondenten. Meer vrouwen (9.5%) dan mannen
(2.7%) fantaseren over personen van het eigen geslacht of zowel over personen van
het eigen als van het andere geslacht. Meer vrouwen (4.2%) dan mannen (2.4%)
geven aan dat ze zich aangetrokken voelen tot het eigen geslacht of zowel tot het
eigen als tot het andere geslacht. Meer mannen (2.8%) dan vrouwen (1.2%) (van zij
die ooit seks hadden) hadden (voornamelijk) seks met partners van hetzelfde
geslacht of met partners van beide geslachten. Van alle respondenten die ooit seks
hadden, had 8,9% minstens één keer seks met iemand van hetzelfde geslacht.

Bij de respondenten die een holebiseksuele component op één of meerdere van de
dimensies rapporteren21, is er meer holebiseksueel verlangen dan dat er holebisek-
sueel gedrag is. Bij bijna drie vierde van deze vrouwen (71.6%) en ongeveer de helft
van deze mannen (46%) is er holebiseksueel verlangen zonder dat dit zich uit in seks
met iemand van hetzelfde geslacht en zonder dat ze zich als holebi benoemen. We
stellen vast dat het aandeel MSM (36.3%) groter is dan het aandeel VSV (18.2%).
Dit zijn mannen en vrouwen die wel seks hebben met iemand van hetzelfde
geslacht, maar zich niet als holebi benoemen. Bij 12.1% van de mannen en 6.1%
van de vrouwen die een holebiseksuele component op één of meerdere van de
dimensies rapporteren, vallen de drie dimensies (zelfbenoeming, seksueel verlangen
en seksueel gedrag) samen: ze benoemen zich als holebi, hebben een verlangen naar
seksueel contact met iemand van hetzelfde geslacht en hebben ook seks met partners
van hetzelfde geslacht. Wanneer we rekening houden met de scores van responden-
ten op de verschillende dimensies (zelfbenoeming, seksueel verlangen en seksueel
gedrag), dan identificeren we 3.9% mannen en 9.8% vrouwen die op minstens één
van de drie dimensies een biseksuele of homoseksuele oriëntatie rapporteren.

Deze onderzoeksgegevens tonen het multidimensionele karakter aan van het in
kaart brengen van seksuele oriëntatie. Er is geen eenduidig of ongenuanceerd ant-
woord te geven op de vraag ‘hoeveel holebi’s’ zijn er in de Vlaamse samenleving?’
Naargelang de gemeten dimensie en het hanteren van een zekere grenswaarde die
bepaalt wat ‘heteroseksueel’, ‘biseksueel’ of ‘homoseksueel’ is, variëren de prevalen-
ties. Onze gegevens wijken niet af van internationale studies, waaruit blijkt dat drie
tot acht percent van de populatie als ‘holebi’ kan worden geïdentificeerd (Lauman et
al., 1994; Bajos & Beltzer, 2008; Vincke & Stevens, 1999).

21. Met ‘een homoseksuele component erkennen’ bedoelen we respondenten die minstens één keer seks
hadden met iemand van hetzelfde geslacht, OF die aangeven niet uitsluitend te fantaseren of zich aan-
getrokken te voelen tot personen van het andere geslacht, OF die aangeven zichzelf te benoemen als
(meer) homoseksueel/lesbisch of biseksueel.
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2.5. Besluit ‘Seksuele ervaring’

• Mannen en vrouwen zijn even seksueel ervaren. In totaal heeft 92.7% van de
volledige steekproef ervaring met seks en 89.4% ervaring met geslachtsgemeen-
schap. In internationale populatiestudies worden analoge cijfers gevonden (Le
Van et al., 2008; McManus et al., 2002). In de jongste groep (14 tot 17 jaar)
heeft 42% ervaring met seks en 36% ervaring met geslachtsgemeenschap.

• Van de seksueel ervaren respondenten was de meerderheid (79%) ook seksueel
actief tijdens de voorbije zes maanden, met uitzondering van de 65-plussers, waar-
bij 57% van de mannen en 36% van de vrouwen seksueel actief waren. Dit leef-
tijdsverschil vindt men ook in Nederlands populatieonderzoek (de Graaf, 2012).

• In totaal zijn 17% van de seksueel ervaren mannen en 25% van de seksueel
ervaren vrouwen de afgelopen zes maanden niet seksueel actief geweest. Analoog
aan bevindingen uit Frans populatieonderzoek (Le Van et al., 2008) geven man-
nen vooral aan dat dit te maken heeft met het niet (meer) hebben van een relatie
of fysieke gezondheidsredenen, terwijl vrouwen vaker aangeven daar geen
behoefte (meer) aan te hebben.

• Hun hele leven door hebben mannen in alle leeftijdsgroepen systematisch meer
sekspartners gehad dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten, met uitzondering van de
oudste groep (65-plussers). Dit wordt ook in verscheidene internationale populatie-
onderzoeken teruggevonden (Leridon, 2008; de Graaf, 2012; Laumann et al.,
1994; Johnson et al., 2002). Bij vrouwen is het aantal sekspartners eerder gelijk in
alle leeftijdsgroepen (gemiddeld een vijftal), de variatie in het aantal partners is bij
mannen ook groter dan bij vrouwen. De groep mannelijke dertigers en 50- tot 64-
jarige mannen heeft gemiddeld genomen het hoogste aantal sekspartners gehad
(gemiddeld 13). Tot slot duiden jongvolwassenen (18-29), zowel mannen als vrou-
wen, het hoogste gemiddelde aantal sekspartners tijdens het voorbije half jaar aan.
Ook in Amerikaans populatieonderzoek (Laumann et al., 1994) worden verschillen
tussen leeftijdsgroepen in het aantal sekspartners gerapporteerd.

• Het aandeel respondenten dat zichzelf als holebi identificeert (i.e. homo, les-
bisch of biseksueel) bedraagt 3.3%. Meer vrouwen (9.5%) dan mannen (2.7%)
fantaseren over personen van het eigen geslacht of beide geslachten. Meer vrou-
wen (4.2%) dan mannen (2.4%) geven aan dat ze zich aangetrokken voelen tot
het eigen geslacht of tot beide geslachten. Meer mannen (2.8%) dan vrouwen
(1.2%) (van zij die ooit seks hadden) hadden (voornamelijk) seks met partners
van hetzelfde geslacht of met partners van beide geslachten. 8.9% van de respon-
denten die ooit seks hadden, had minstens één keer seks met iemand van het-
zelfde geslacht. Wanneer we rekening houden met de scores van respondenten op
de verschillende dimensies (zelfbenoeming, seksueel verlangen en seksueel
gedrag), dan identificeren we 3.9% homo- en biseksuele mannen en 9.8% lesbi-
sche en biseksuele vrouwen.
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3. Seksuele beleving

Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) begrijpen we
onder seksuele gezondheid de fysieke, emotionele, mentale en sociale mate van wel-
zijn gerelateerd aan seksualiteit. In onze bevraging is, naast seksueel gedrag, dan ook
aandacht geschonken aan seksuele beleving. Eerst wordt nagegaan welk belang res-
pondenten hechten aan seks. Daarnaast gaan we na hoe het is gesteld met de seksu-
ele tevredenheid. We vergelijken daarbij telkens seksueel ervaren respondenten die
de voorbije zes maanden seksueel actief waren en respondenten die de voorbije zes
maanden geen seks hadden. Tot slot verkennen we ook welke factoren seks makke-
lijker of net moeilijker maken.

3.1. Belang van seks en seksuele tevredenheid bij seksueel ervaren 
respondenten

3.1.1. Belang van seks

We meten het belang dat mensen hechten aan seks op een vijfpuntenschaal (1 = heel
onbelangrijk tot 5 = heel belangrijk) (Tabel 21). Mannen scoren op deze schaal
gemiddeld genomen hoger dan vrouwen (respectievelijk 3.8 en 3.5). We vinden
tevens verschillen tussen seksueel ervaren respondenten die gedurende de afgelopen
zes maanden wel of niet actief zijn geweest. Respondenten die de afgelopen zes
maanden actief waren, vinden seks belangrijker dan respondenten die niet actief
waren (respectievelijk 3.8 en 3.0). Zowel in de seksueel actieve groep als in de niet-
seksueel actieve groep hechten mannen meer belang aan seks dan vrouwen (gemid-
delde schaalscore van 3.9 voor mannen versus 3.1 voor vrouwen en 3.3 voor man-
nen versus 2.9 voor vrouwen).

Wat verschillen betreft naargelang de leeftijdsgroep waartoe men behoort, vinden
we dat seks voor 65-plussers minder belangrijk is dan voor respondenten tussen 18
en 65 jaar oud, en dit zowel bij mannen als bij vrouwen. Binnen de groep van derti-
gers, veertigers, vijftigers en 65-plussers hechten mannen daarnaast stelselmatig een
groter belang aan seks dan vrouwen. In de jongste twee leeftijdsgroepen vinden
mannen en vrouwen seks dan weer in gelijke mate belangrijk (Figuur 14).

• Er is meer holebiseksueel verlangen dan dat er holebiseksueel gedrag is. Dit
geldt nog meer voor vrouwen dan voor mannen. Er zijn meer mannen die seks
hebben met mannen, maar zich niet als holebi benoemen dan dat er vrouwen zijn
die seks hebben met vrouwen, maar zich niet als holebi benoemen. Bij mannen
vallen de drie dimensies (zelfbenoeming, seksueel verlangen en seksueel gedrag)
vaker samen dan bij vrouwen.
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Tabel 21. Belang van seks, naar geslacht en naargelang seksuele activiteit (al dan niet 
seksueel actief tijdens de afgelopen zes maanden) bij de seksueel ervaren groep (N=1685).

N Gemiddelde (SD)

Seksueel ervaren (totaal) Mannen*
Vrouwen*
Totaal

839
846

1685

3.8 (1.0)
3.5 (1.1)
3.7 (1.1)

Seksueel actief (zes maanden)**** Mannen**
Vrouwen**
Totaal

696
637

1333

3.9 (1.0)
3.7 (1.0)
3.8 (1.0)

Seksueel niet actief (zes maanden)**** Mannen***
Vrouwen***
Totaal

144
209
353

3.3 (1.1)
2.9 (1.2)
3.0 (1.2) 

*Verschil in gemiddelde tussen mannen en vrouwen, totaal: t(1668)=6.66; p<.001
**Verschil in gemiddelde tussen mannen en vrouwen, seksueel actieve groep: t(1302)=4.57; p<.001
***Verschil in gemiddelde tussen mannen en vrouwen, seksueel niet-actieve groep: t(351)=3.56; p<.001
****Verschil in gemiddelde tussen seksueel actieve en niet-actieve groep: t(538)=11.76; p<.001

***p<.001

Figuur 14. Belang van seks naar geslacht en leeftijdsgroep bij seksueel ervaren 
respondenten.
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3.1.2. Seksuele tevredenheid

We meten seksuele tevredenheid op een vijfpuntenschaal (1 = heel ontevreden tot
5 = heel tevreden) (Tabel 22). Mannen en vrouwen verschillen niet significant in
hun gemiddelde score op deze schaal (3.6 en 3.5 respectievelijk). Opnieuw vinden
we verschillen tussen de actieve en de niet-actieve groep: seksueel actieve responden-
ten zijn meer tevreden over hun seksleven dan niet seksueel actieve respondenten
(gemiddelde score van 3.8 en 2.7 respectievelijk). Noch in de seksueel actieve groep,
noch in de niet-seksueel actieve groep vinden we verschillen in seksuele tevreden-
heid tussen mannen en vrouwen.

Leeftijdsverschillen in seksuele tevredenheid houden gelijke tred met de gerappor-
teerde leeftijdsverschillen in het belang dat wordt gehecht aan seks (Figuur 15,
p. 74). Mannen ouder dan 65 jaar zijn minder tevreden over hun seksleven dan
mannen in de jongere leeftijdsgroepen, terwijl bij vrouwen een onderscheid te vin-
den is tussen 50-plussers en vrouwen jonger dan 50. Bovendien blijken mannen
ouder dan 50 jaar op seksueel vlak nog iets meer tevreden te zijn dan hun vrouwe-
lijke leeftijdsgenoten (Figuur 15). Ook in recent Nederlands onderzoek wordt
gerapporteerd dat oudere respondenten gemiddeld genomen minder tevreden zijn
dan jongere respondenten (Bakker et al., 2009; de Graaf, 2012).

3.2. Factoren die seks gemakkelijker/moeilijker maken

Als laatste aspect van de seksuele beleving wordt bij respondenten met een partner
in onze bevraging ook gepeild naar ‘factoren die seks gemakkelijker of beter maken’
en ‘factoren die seks moeilijker of slechter maken’. Hiervoor worden aan de respon-
dent in totaal acht verschillende factoren voorgelegd, waarbij het de bedoeling is dat
hij of zij een score van één tot zeven geeft. Eén staat hierbij voor ‘maakt seks (heb-
ben) veel moeilijker of slechter voor mij’ en zeven voor ‘maakt seks (hebben) veel

Tabel 22. Seksuele tevredenheid, naar geslacht en naargelang seksuele activiteit (al dan niet 
seksueel actief tijdens de afgelopen zes maanden) bij seksueel ervaren respondenten 
(N=1685).

N Gemiddelde (SD)

Seksueel ervaren (totaal) Mannen
Vrouwen
Totaal

838
839

1677

3.6 (1.1)
3.5 (1.2)
3.6 (1.1)

Seksueel actief (zes maanden)*** Mannen
Vrouwen
Totaal

696
635

1331

3.8 (1.0)
3.8 (1.0)
3.8 (1.0)

Seksueel niet actief (zes maanden)*** Mannen
Vrouwen
Totaal

142
204
347

2.8 (1.1)
2.7 (1.1)
2.7 (1.1)

***Verschil in gemiddelde tussen seksueel actieve en niet-actieve groep: t(538)=16.23; p<.001
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gemakkelijker of beter voor mij’. De resultaten worden weergegeven in Figuur 16 en
Figuur 17.

Vrouwen blijken meer uitgesproken gevoelens te hebben met betrekking tot de
voorgelegde factoren of situaties. Mannen geven minder vaak dan vrouwen aan dat
een factor een rol speelt (positief dan wel negatief ) in het seksleven. Toch verschilt
de rangorde niet tussen mannen en vrouwen. ‘Een romantische sfeer’, ‘weg van huis
zijn (bijvoorbeeld op vakantie, …)’ en (op de derde plaats) ‘tijd vrij maken’ zijn bij
mannen en vrouwen de belangrijkste positieve factoren, terwijl ‘stress’, ‘ruzie met de
partner’ en ‘zorg voor de kinderen’ de belangrijkste negatieve impact lijken te heb-
ben op het seksleven. Leeftijdsgroepen verschillen hierin ook niet van elkaar. Gezien
de bevraging van factoren die seks makkelijker/moeilijker maken uniek is voor Sex-
pert, kunnen we deze bevindingen niet vergelijken met de bevindingen van andere
populatiestudies naar seksuele gezondheid.

***p<.001

Figuur 15. Seksuele tevredenheid naar geslacht en leeftijdsgroep bij seksueel ervaren 
respondenten.
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Figuur 16. Factoren die seks gemakkelijker of moeilijker maken bij seksueel actieve mannen 
met een partner (N=663).

Figuur 17. Factoren die seks gemakkelijker of moeilijker maken bij seksueel actieve vrouwen 
met een partner (N=603).
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3.3. Besluit ‘Seksuele beleving’

4. Seksueel gedrag

Nu we een blik hebben geworpen op de seksuele beleving, gaan we verder in op het
seksuele gedrag en de gerapporteerde seksuele handelingen tijdens de zes maanden
voor het interview. In wat volgt, besteden we achtereenvolgens aandacht aan de sek-
suele frequentie, de regelmaat waarmee men tot een orgasme komt en de seksuele
handelingen. Ook vreemdgaan en masturbatie worden in het overzicht opgenomen.

4.1. Seksuele frequentie

Om tot een waarheidsgetrouwe, geldige inschatting te komen van de seksuele activi-
teit van Vlamingen, is de vraag naar de frequentie waarmee respondenten gedurende
een bepaalde referentieperiode seks hebben gehad, cruciaal. Bij deze vraagstelling
werd daarom gebruikgemaakt van een trapsgewijze meting met open antwoordmo-
gelijkheden, gecombineerd met filtervragen.

• Mannen scoren gemiddeld 3.8 op een vijfpuntenschaal rond belang van seks,
terwijl vrouwen een gemiddelde score van 3.5 behalen.

• Respondenten uit de niet-actieve groep vinden seks gemiddeld genomen min-
der belangrijk dan de actieve groep. In beide groepen vinden mannen seks
belangrijker dan vrouwen. Ook is seks voor de oudste groep mannen en vrouwen
(65-80) minder belangrijk dan voor respondenten uit de andere leeftijdsgroepen.

• Wat tevredenheid over het eigen seksuele leven betreft, gemeten op een vijfpun-
tenschaal, scoren mannen gemiddeld 3.6 en vrouwen 3.5. In tegenstelling tot het
eerder vermelde belang van seks verschillen mannen en vrouwen niet in seksuele
tevredenheid.

• Ook wat seksuele tevredenheid betreft, zien we een verschil tussen seksueel
ervaren respondenten die de afgelopen zes maanden wel of niet seksueel actief
waren: respondenten uit de niet-actieve groep zijn gemiddeld minder seksueel
tevreden dan de actieve groep. Verder zijn mannen in de oudste groep (65-80) en
vrouwen boven de 50 jaar minder seksueel tevreden. Ook in Nederlands popula-
tieonderzoek (de Graaf, 2012) worden verschillen in seksuele tevredenheid tussen
leeftijdsgroepen gevonden.

• Tot slot peilden we naar factoren die seks moeilijker of makkelijker maken voor
respondenten met een vaste partnerrelatie. Het blijkt dat voor mannen en vrou-
wen een romantische sfeer, weg van huis zijn en tijd vrij maken bevorderende
factoren zijn, terwijl stress, ruzie met de partner en zorg voor de kinderen een
positieve seksbeleving hinderen.
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Wanneer men respondenten een lange lijst van activiteiten of seksuele handelingen
zou aanbieden en men moet voor elke activiteit/handeling afzonderlijk aangeven of
hij/zij die in het verleden stelde, dan zijn respondenten geneigd om ook af en toe
positief te antwoorden, zelfs al is dit niet het geval. We vragen daarom vooraf of een
respondent gedurende de voorbije zes maanden al dan niet seks had. Wie negatief
antwoordt, krijgt vervolgens heel wat items met betrekking tot seksuele activiteiten/
handelingen en frequentie van seks niet aangeboden.

Indien men de afgelopen zes maanden seks heeft gehad, vragen we of men de voor-
bije twee weken seks heeft gehad. Is dit niet het geval, dan gaan we de frequentie
gedurende een langere periode, namelijk de voorbije vier weken, na. Heeft men de
voorbije twee weken wel seks gehad, dan krijgt de respondent een vraag over de fre-
quentie van seks tijdens de voorbije twee weken. Dit gebeurt opnieuw via een filter-
vraag (al dan niet seks gehad), gevolgd door een open vraag naar de frequentie. Is het
antwoord daar negatief (geen seks gehad tijdens de voorbije vier weken), dan wordt
de referentieperiode uitgebreid naar ‘de voorbije zes maanden’. Een nog langere refe-
rentieperiode (voor wie de voorbije zes maanden geen seks had) leek ons, vanwege
een te grote kans op herinneringsfouten, niet opportuun te zijn. Wie tijdens de
voorbije zes maanden niet seksueel actief was, maar wel reeds seksueel ervaren, kreeg
daarom een score ‘0 keer’ (referentieperiode van zes maanden).

Bij elke bevraagde referentieperiode (twee weken – vier weken – zes maanden) hoort
ook telkens de vraag of dit een uitzonderlijke periode betrof en zo ja, hoe ze de fre-
quentie van seks voor een gewone periode inschatten. Via deze trapsgewijze bevra-
ging slagen we erin om erg gedetailleerde informatie te verkrijgen zonder responden-
ten nodeloos lastig te vallen met vragen die mogelijk sociaal wenselijke antwoorden
zouden kunnen uitlokken.

In wat volgt, hebben we de resultaten uit deze trapsgewijze meting gecombineerd en
herberekend naar een referentieperiode van één week. Gemiddeld genomen hebben
respondenten in Sexpert 1.2 keer seks per week (mediaan = 1 keer per week) (Tabel
23 en Figuur 18). Dit cijfer strookt met data van meerdere internationale studies.
Zo vindt een Brits populatieonderzoek (McManus et al., 2002) een mediaan van
drie keer seks per vier weken voor mannen en vier keer seks per vier weken voor
vrouwen. Er blijkt geen verband te zijn tussen geslacht en frequentie van seks op
twee weken. Ook in Amerikaans populatieonderzoek (Laumann et al., 1994) wordt
geen verschil gerapporteerd in gemiddelde seksfrequentie tussen mannen en vrou-
wen.

Tabel 23. Aantal keer seks per week, naar geslacht, bij de seksueel ervaren groep (N=1687).

N Gemiddelde SD Mediaan

Totaal 1689 1.21 1.41 1.0

Mannen 839 1.25 1.31 1.0

Vrouwen 850 1.16 1.50 0.5
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Bij zowel mannen als vrouwen zijn er grote leeftijdsverschillen in de frequentie
waarmee men seks heeft (Figuur 19). De seksfrequentie is lager bij 14-17-jarigen,
hoger bij de jongvolwassenen (18-29 jaar), dertigers en veertigers, en opnieuw lager
(gemiddeld minder dan één keer per week) vanaf de leeftijd van 50 jaar. Deze ver-
schillen in leeftijd stroken met de resultaten van de meest recente Nederlandse
populatiestudie (de Graaf, 2012).

We gingen ook, op basis van de datum waarop het interview plaatsvond, na of het
seksueel gedrag beïnvloed wordt door het seizoen waarin de bevraging plaatsvond.
Tijdens de zomer rapporteren respondenten in onze steekproef een iets hoger
gemiddeld aantal keren seks per week (ongeveer anderhalve keer per week) (Figuur
20).

4.2. Seksuele handelingen

Naast seksuele frequentie wordt in onze bevraging nog dieper ingegaan op de seksu-
ele praktijken tijdens de afgelopen zes maanden. Ook de concrete seksuele handelin-
gen bij de groep die tijdens de afgelopen zes maanden seksueel actief was, worden in
kaart gebracht. In Sexpert werden in totaal 16 verschillende seksuele handelingen
bevraagd.

In ons overzicht worden allerlei intieme en seksuele praktijken opgenomen (Tabel
24). Knuffelen, naakt, onder of boven de kleren strelen en naakt bij elkaar liggen
worden door de grote meerderheid van zowel mannen als vrouwen gerapporteerd.
Vaginale seks en manuele stimulatie komen daarnaast het meest aan bod. Orale seks

Figuur 18. Aantal keer seks per week, voor alle seksueel ervaren respondenten (N=1689).
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wordt door ongeveer de helft gerapporteerd, gevolgd door droog vrijen en het
gebruik van seksspeeltjes. Dit laatste wordt vaker gerapporteerd door vrouwen dan
door mannen. Het percentage respondenten dat ervaring heeft met orale seks is ana-
loog aan wat in Frans populatieonderzoek wordt gerapporteerd (Bozon, 2008),
maar ligt lager dan wat Brits populatieonderzoek aangeeft (Johnson et al., 2001).

Figuur 19. Aantal keer seks per week, naar leeftijdsgroep, bij de seksueel ervaren groep 
(N=1689) (p<.001).

Figuur 20. Aantal keer seks per week, naargelang het seizoen waarin het interview 
plaatsvond, bij de seksueel ervaren groep (N=1689) (p<.05).
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Mannen en vrouwen lijken verder van mening te verschillen over de mate waarin ze
orale seks geven versus ontvangen.

Wat anale seks betreft, wijzen de cijfers voor mannen en vrouwen in dezelfde rich-
ting (7.4% van de mannen meldt ervaring met actieve anale seks, tegenover 7.6%
ervaring met passieve anale seks bij vrouwen). Deze cijfers liggen iets lager dan in
Frans populatieonderzoek (Bozon, 2008). In Brits populatieonderzoek worden dan
weer analoge cijfers voor ervaring met anale seks gevonden (Johnson et al., 2001).
Meer vrouwen (19%) dan mannen (11%) maken tot slot gebruik van seksspeeltjes.

Bij de vergelijking van de ervaring met seksuele handelingen bij de verschillende
leeftijdsgroepen (Tabel 25) is het belangrijk om te benadrukken dat, en dit is vooral
van belang voor de interpretatie van de cijfers voor de jongste groep (14-17), sek-
sueel ervaren zijn niet noodzakelijk betekent dat men ook reeds ervaring heeft met
geslachtsgemeenschap. Bij de jongste groep jongens heeft 80% ook ervaring met
geslachtsgemeenschap, bij de meisjes is dit voor 92% het geval (ter vergelijking: in
de andere leeftijdsgroepen gaat het telkens om ongeveer 97.5% van de seksueel erva-
ren respondenten). Het voorkomen (of net ontbreken) van sommige seksuele han-
delingen in deze jongste groep hoeft dan ook niet te verwonderen. Ter correctie
geven we daarom ook de cijfers weer voor de groep die ervaring heeft met geslachts-
gemeenschap (Tabel 25, kolom in lichtblauw).

Tabel 24. Ervaring met seksuele praktijken in de afgelopen zes maanden, naar geslacht, bij 
de seksueel actieve groep (N=1333).

Totaal Mannen Vrouwen

N 1333 696 637

Knuffelen* 90.6% 88.9% 92.5%

Strelen onder of boven de kleren 83.9% 82.5% 85.4%

Vaginale seks 82.4% 84.0% 80.7%

Geslachtsdelen met de hand aanraken of stimuleren 82.6% 82.4% 82.8%

Naakt bij elkaar liggen 78.7% 78.0% 79.5%

Elkaars naakte lichaam strelen 77.2% 77.7% 76.6%

Orale seks geven 55.0% 56.4% 53.5%

Orale seks krijgen** 51.3% 55.3% 46.9%

Droog vrijen 43.0% 43.9% 42.1%

Gebruik van seksspeeltjes*** 15.1% 11.3% 19.2%

Actieve anale seks** 5.8% 7.4% 4.0%

Passieve anale seks** 5.6% 3.8% 7.6%

Likken anus 1.6% 2.1% 1.3%

Bondage 0.8% 1.2% 0.4%

SM 0.4% 0.5% 0.4%

Trio/groepseks 0.4% 0.8% 1.1%

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

seks.vlaanderen.book  Page 80  Friday, January 25, 2013  8:51 AM



SEKSUELE GEZONDHEID IN VLAANDEREN – 81

Knuffelen, strelen, naakt bij elkaar liggen, manuele stimulatie, gebruik van seks-
speeltjes, droog vrijen, orale seks geven en orale seks krijgen worden minder vaak
aangegeven door 50- tot 64-jarigen en 65-plussers. De oudste groep doet ook min-
der vaak aan vaginale seks.

Mannen vanaf de leeftijd van 50 jaar rapporteren minder vaak dat ze knuffelen, stre-
len en orale seks ontvangen dan jongere mannen (Tabel 26). Tussen jongere en
oudere vrouwen vinden we eveneens verschillen wat de drie genoemde seksuele
praktijken betreft, maar die zijn minder groot. De jongste meisjes en de oudste
vrouwen (vooral 65-plussers) rapporteren verder minder manuele stimulatie van de
geslachtsdelen dan vrouwen in alle andere leeftijdsgroepen. Bij mannen situeert dit
verschil zich tussen de twee oudste groepen (50-64 en 65-80) en alle jongere man-
nen. Deze leeftijdsverschillen vinden we ook terug in andere populatiestudies
(Bozon, 2008; Johnson et al., 2001).

Tabel 25. Ervaring met seksuele praktijken in de afgelopen zes maanden, leeftijdsgroep, bij 
de seksueel actieve groepa (N=1333).

a. In de tabel werden enkel de seksuele handelingen opgenomen waarvoor een significant leeftijdsef-
fect werd gevonden

14-17
14-17 (ervaring 
met geslachts-
gemeenschap)

18-29 30-39 40-49 50-64 65-80

N 48 42 295 262 292 312 124

Knuffelen*** 97.9% 97.6% 95.6% 96.9% 89.0% 84.6% 81.4%

Strelen onder of boven de kle-
ren***

95.8% 94.0% 91.9% 91.2% 86.3% 75.0% 62.9%

Vaginale seks*** 78.8% 88.8% 89.9% 90.4% 89.0% 78.0% 44.3%

Geslachtsdelen met de hand 
aanraken of stimuleren***

81.3% 79.2% 90.5% 89.6% 83.9% 76.2% 62.1%

Naakt bij elkaar liggen*** 87.9% 90.1% 88.5% 85.4% 82.1% 67.4% 58.1%

Elkaars naakte lichaam stre-
len***

83.1% 81.9% 86.5% 84.3% 80.4% 67.4% 53.3%

Orale seks geven*** 72.3% 73.5% 71.5% 67.0% 60.1% 37.1% 16.1%

Orale seks krijgen*** 66.7% 69.2% 63.0% 64.8% 57.2% 37.0% 11.2%

Droog vrijen*** 59.7% 60.5% 48.8% 48.1% 43.2% 35.6% 29.8%

Gebruik van seksspeeltjes*** 8.2% 9.2% 15.9% 20.2% 16.7% 13.8% 4.0%

Actieve anale seks*** 2.1% 2.3% 6.8% 6.9% 4.4% 5.4% 5.7%

Passieve anale seks*** 4.2% 5.2% 7.5% 6.1% 5.8% 3.5% 5.6%

***p<.001

seks.vlaanderen.book  Page 81  Friday, January 25, 2013  8:51 AM



82 – SEKSUELE GEZONDHEID IN VLAANDEREN

4.3. Orgasmefrequentie

Aan respondenten die de afgelopen zes maanden seks hebben gehad, vroegen we hoe
vaak ze tijdens seks een orgasme bereikten (Tabel 27). Mannen ervaren vaker dan
vrouwen een orgasme tijdens seks: 90% van alle mannen ten opzichte van iets min-
der dan de helft van alle vrouwen ervaart bijna altijd of altijd een orgasme. In Ame-
rikaans populatieonderzoek (Laumann et al., 1994) worden iets lagere frequenties
gerapporteerd (75% van de mannen en 29% van de vrouwen heeft altijd een
orgasme), maar ook hier komt het genderverschil duidelijk naar voren. 14.5% van
de vrouwen (ten opzichte van 2.6% van de mannen) in Sexpert zegt nooit een
orgasme te hebben ervaren.

Tabel 26. Ervaring met seksuele praktijken tijdens de afgelopen zes maanden, naar 
leeftijdsgroep en geslacht, bij de seksueel actieve groepa (N=1333).

14-17
14-17 (ervaring 
met geslachts-
gemeenschap)

18-29 30-39 40-49 50-64 65-80

Mannen 
N 24 20 141 135 158 164 75

Knuffelen*** 95.8% 96.7% 97.2% 94.8% 90.5% 79.1% 77.3%

Strelen onder of boven de kle-
ren***

95.8% 95.1% 92.9% 93.3% 88.0% 69.5% 56.0%

Geslachtsdelen met de hand 
aanraken of stimuleren***

95.8% 95.1% 91.5% 93.3% 84.2% 72.4% 58.7%

Orale seks krijgen*** 79.2% 83.9% 77.5% 71.6% 60.1% 35.6% 9.3%

Vrouwen
N 24 22 154 127 134 148 49

Knuffelen** 100.0% 98.5% 94.2% 99.2% 87.2% 90.6% 87.8%

Strelen onder of boven de kle-
ren***

95.8% 93.0% 90.9% 89.0% 84.3% 81.1% 73.5%

Geslachtsdelen met de hand 
aanraken of stimuleren**

66.7% 64.7% 89.6% 85.7% 83.6% 80.5% 67.3%

Orale seks krijgen*** 54.2% 55.9% 49.7% 57.5% 53.7% 38.5% 14.0%

**p<.01; ***p<.001

a. In de tabel werden enkel de seksuele handelingen opgenomen waarvoor een significant interactie-
effect leeftijd*geslacht werd gevonden

Tabel 27. Orgasmefrequentie naar geslacht bij seksueel actieve respondenten (N=1320).

Totaal Mannen Vrouwen

N 1320 693 627

Nooit 8.3% 2.6% 14.5%

Minder dan de helft van de keren 7.4% 2.2% 13.2%

De helft van de keren 6.2% 1.4% 11.5%

Meer dan de helft van de keren 8.1% 3.6% 13.1%

Bijna altijd of altijd 70.0% 90.2% 47.7%

χ²(4)=285.75; p<.001
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Verder lijkt de regelmaat of de frequentie waarmee een orgasme wordt bereikt (bij
respondenten die de voorbije zes maanden seksueel actief waren, dus minstens één
keer seks hadden) verband te houden met de frequentie waarmee men seks heeft.
Tabel 28 toont de frequentie waarmee men gedurende de voorbije zes maanden seks
had, dit keer weergegeven in vier categorieën (minder dan één keer per twee weken,
minstens tweewekelijks, maar minder dan één keer per week, net één keer per week,
meerdere keren per week). Wie minder dan tweewekelijks seks had, geeft minder
vaak aan ‘bijna altijd of altijd’ tot een orgasme te komen. Respondenten die min-
stens één keer per week seks hebben, zeggen dan weer minder vaak dan anderen dat
ze ‘nooit’ een orgasme bereiken. Dit verband is in onze bevraging hetzelfde bij man-
nen en vrouwen.

Verder merken we leeftijdsverschillen op in de orgasmefrequentie: 65-plussers geven
vaker aan ‘nooit’ een orgasme te bereiken, terwijl dertigers en veertigers vaker ‘bijna
altijd of altijd’ tot een orgasme komen. Dit geldt zowel voor de mannelijke als voor
de vrouwelijke respondenten. Bij vrouwen tussen 14 en 17 jaar en tussen 18 en 29
jaar is de groep die ‘nooit’ of ‘minder dan de helft van de keren’ een orgasme bereikt,
verder relatief groot, vergeleken met vrouwelijke dertigers, veertigers en vrouwen
tussen 50 en 64 jaar oud. De lagere cijfers bij de jongste groep vrouwen, ook in een
Amerikaanse studie gevonden (Laumann, 1994), kan een relatieve onervarenheid
met seks met een partner reflecteren.

Tot slot gingen we nog na of orgasmefrequentie verband houdt met seksuele tevre-
denheid.22 Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat mensen die aangeven bijna
altijd of altijd een orgasme te bereiken, vaker rapporteerden eerder tevreden of heel
tevreden te zijn over hun seksleven. Dit laatste verband vormt een bevestiging van
eerdere studies (Haning et al., 2007).

Tabel 28. Verband tussen orgasmefrequentie en frequentie seks bij seksueel actieve 
respondenten (N=1318).

Hoe vaak bereikte je een orgasme?

Frequentie seks (in categorieën) N Nooit Minder dan 
de helft van 

de keren

De helft van 
de keren

Meer dan de 
helft van de 

keren

Bijna altijd 
of altijd

Minder dan 1x/2 weken 208 15.9% 9.6% 3.4% 6.7% 64.4%

Minstens 1x/2 weken, maar 
minder dan 1x/week

246 13.4% 6.9% 6.1% 6.1% 67.5%

Precies 1x/week 408 7.1% 5.9% 7.1% 6.9% 73.0%

Meerdere keren per week 456 3.3% 7.9% 6.8% 10.7% 71.3%

χ²(12)=51.01; p<.001

22. χ²(24)=117.93; p<.001 voor het verband tussen orgasmefrequentie en seksuele tevredenheid bij man-
nen en χ²(24)=130.02; p<.001 voor het verband tussen orgasmefrequentie en seksuele tevredenheid
bij vrouwen.
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Figuur 21. Orgasmefrequentie naar leeftijdsgroep bij seksueel actieve mannen (N=696) 
(p<.001).

Figuur 22. Orgasmefrequentie naar leeftijdsgroep bij seksueel actieve vrouwen (N=637) 
(p<.01).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14-17 
jaar

18-29 
jaar

30-39 
jaar

40-49 
jaar

50-64 
jaar

65-80 
jaar

Bijna altijd of altijd

Meer dan de helft van de 
keren

Minder dan de helft van 
de keren

Nooit

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14-17 
jaar

18-29 
jaar

30-39 
jaar

40-49 
jaar

50-64 
jaar

65-80 
jaar

Bijna altijd of altijd

Meer dan de helft van de 
keren

Minder dan de helft van 
de keren

Nooit

seks.vlaanderen.book  Page 84  Friday, January 25, 2013  8:51 AM



SEKSUELE GEZONDHEID IN VLAANDEREN – 85

4.4. Ervaring met masturbatie

Van de respondenten in onze bevraging heeft 82.1% ooit wel al eens gemasturbeerd;
dat is 94.1% van de mannen tegenover 70.2% van de vrouwen. De lifetimepreva-
lentie voor masturbatie is in Vlaanderen dus hoger bij mannen dan bij vrouwen
(Tabel 29).

In onze bevraging heeft 72% van de mannen (77% van diegenen die ooit hebben
gemasturbeerd) en 48% van de vrouwen (68% van diegenen die ooit hebben gemas-
turbeerd) de afgelopen zes maanden minstens één keer gemasturbeerd (Tabel 29).
Deze cijfers bevestigen Nederlandse, Britse en Amerikaanse populatiestudies, die
systematisch een geslachtsverschil vaststellen in de ervaring met masturbatie (de
Graaf, 2012; Gerressu et al., 2008; Laumann et al., 1994).

Ook tussen verschillende leeftijdsgroepen zijn er verschillen (Tabel 30). Zowel bij
mannen als bij vrouwen heeft de grote meerderheid van de 14- tot 17-jarigen
(althans binnen de groep die al ervaring heeft met masturbatie) de afgelopen zes
maanden gemasturbeerd. Dit aandeel ligt zowel bij mannen als bij vrouwen lager in
de oudere leeftijdsgroepen, en het aandeel is overal iets groter bij mannen dan bij
vrouwen, met als uitzondering op deze regel de oudste groep (65- tot 80-jarigen). In
die laatste groep heeft 34% van de mannen en 42% van de vrouwen met ervaring
met masturbatie, tijdens het voorbije half jaar ook effectief gemasturbeerd.

We bekijken ook de masturbatiefrequentie. De cijfers zijn enkel gebaseerd op res-
pondenten die de voorbije zes maanden minstens één keer masturbeerden.

Tabel 29. Aantal respondenten dat ooit heeft gemasturbeerd en aantal dat de voorbije zes 
maanden heeft gemasturbeerd, naar geslacht, voor de volledige steekproef (N=1825).

N % Ooit gemasturbeerd
% Gemasturbeerd in de afgelopen zes 

maanden (% van diegenen die ooit 
masturbeerden)

Totaal 1825 82.1% 59.8% (72.9%)

Mannen 909 94.1%*** 72.2% (76.7%)*** 

Vrouwen 916 70.2%*** 47.5% (67.6%)***

***p<.001

Tabel 30. Percentage respondenten dat de afgelopen zes maanden heeft gemasturbeerd naar 
leeftijd en geslacht, bij respondenten met ervaring met masturbatie (N=1498).

N Totaal 14-17 18-29 30-39 40-49 50-64 65-80

Totaal*** 1498 72.9% 90.8% 83.2% 83.1% 75.3% 68.5% 38.8%

Mannen*** 854 76.7% 96.8% 90.7% 91.00% 80.7% 70.2% 35.4%

Vrouwen** 643 67.6% 80.0% 74.7% 74.1% 68.3% 66.5% 44.8%

**p<.01; ***p<.001
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Bij mannen is de vaakst voorkomende frequentie één tot meerdere keren per week
(Figuur 23). Bij vrouwen ligt de frequentie beduidend lager: hier doet de grootste
groep (ongeveer één op de drie vrouwen in totaal) dit één tot meerdere keren per
maand (Figuur 24). Wanneer we de opsplitsing naar leeftijd maken, blijken er tus-
sen vrouwen van verschillende leeftijden geen verschillen te bestaan. Tussen mannen
zijn er wel verschillen: oudere mannen (vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar) mastur-
beren minder frequent dan jongere mannen. Ook in recent Nederlands onderzoek
(de Graaf, 2012) komt naar voren dat geslacht een rol speelt in het verband tussen
leeftijd en masturbatiefrequentie: terwijl de masturbatiefrequentie bij vrouwen tus-
sen 15 en 54 jaar min of meer stabiel blijft, ligt de masturbatiefrequentie bij man-
nen tussen 15 en 24 jaar hoger dan bij mannen tussen 25 en 54 jaar.

In Sexpert hebben mannen en vrouwen zonder partner vaker gemasturbeerd tijdens
de voorbije zes maanden, vergeleken met de groep met een (vaste) partner (Tabel
31). Zowel bij mannen als bij vrouwen is het aandeel respondenten dat wel heeft
gemasturbeerd, ongeveer 17% groter in de groep zonder partner.

Toch verschilt dit effect van de partner naargelang de leeftijdsgroep waarin de respon-
dent zich bevindt (Figuren 25 en 26). In de groep zonder partner, en dit zowel bij
mannen als bij vrouwen, kunnen we stellen dat jongere groepen systematisch vaker
hebben gemasturbeerd dan oudere groepen. Dit leeftijdseffect geldt ook voor mannen
met een partner, maar is minder duidelijk bij vrouwen met een partner. Wanneer we
de laatste groep onder de loep nemen, merken we een veel grilliger patroon op. Enkel
bij vrouwelijke 65-plussers met een partner vinden we een lager percentage terug.

Figuur 23. Leeftijdsverschillen in frequentie van masturbatie de voorbije zes maanden 
(mannen) bij mannen die in de voorbije zes maanden minstens één keer hebben 
gemasturbeerd (N=641) (p<.001).
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Anderzijds merken we hoe, zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke respondenten,
tot de leeftijd van 50 jaar geldt dat de aanwezigheid van een partner zorgt voor een
lagere kans om te masturberen. Dit is ook zo voor alle 65-plussers, maar niet voor
50- tot 64-jarigen. In deze laatste leeftijdsgroep is er geen verschil tussen responden-
ten zonder en respondenten met een partner.

Tot slot tonen Figuren 25 en 26 aan hoe het partnereffect sterker speelt bij vrouwen
dan bij mannen: de verschillen tussen vrouwen met een partner en vrouwen zonder
een partner zijn in alle leeftijdsgroepen sterker. Dit patroon bevestigt eerdere studies,
die stellen dat masturbatie kan compenseren voor de afwezigheid van seks met een
partner. Dit lijkt in onze bevraging sterker door te wegen voor vrouwen dan voor

Figuur 24. Leeftijdsverschillen in frequentie van masturbatie in de voorbije zes maanden 
(vrouwen) bij vrouwen die de voorbije zes maanden minstens één keer hebben 
gemasturbeerd (N=419) (p=.63).

Tabel 31. Al dan niet gemasturbeerd in de voorbije zes maanden, volgens geslacht en volgens 
het al dan niet hebben van een partner, bij respondenten met ervaring met masturbatie 
(N=1498).

N Totaal

Mannen*** 836 76.7%

Zonder partner 183 90.2%

Met partner 653 73.0%

Vrouwen*** 618 67.6%

Zonder partner 129 81.4%

Met partner 489 64.0%

***p<.001
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***p<.001

Figuur 25. Al dan niet gemasturbeerd in de voorbije zes maanden, naargelang het al dan niet 
hebben van een partner en naargelang leeftijdsgroep, bij mannen met ervaring met 
masturbatie (N=854).

**p<.01; ***p<.001

Figuur 26. Al dan niet gemasturbeerd in de voorbije zes maanden, naargelang het al dan niet 
hebben van een partner en naargelang leeftijdsgroep, bij vrouwen met ervaring met 
masturbatie (N=643).
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mannen. Ook de veranderbaarheid van dit ‘compensatiemechanisme’ over de leef-
tijdsgroepen heen wordt bevestigd: de jongere leeftijdsgroepen lijken masturbatie
vaker als een autonome bron voor seksueel plezier op te vatten (Dekker & Schmidt,
2002). Dit leeftijdseffect is in het bijzonder van toepassing bij mannen.

4.5. Besluit ‘Seksueel gedrag’

• Mannen en vrouwen hebben gemiddeld genomen 1.21 keer per week seks. In
Brits populatieonderzoek wordt een analoge frequentie gevonden (McManus et
al., 2002).

• Hierbij zijn het de jongvolwassenen (18-29), de dertigers en veertigers die een
hogere seksfrequentie rapporteren dan de jongste (14-17) en de oudste groep
(65-80). Dit vinden we ook in Nederlands populatieonderzoek (de Graaf, 2012).

• De meeste seksueel actieve mannen en vrouwen hebben de afgelopen zes maan-
den vóór het interview verschillende seksuele handelingen beoefend, zoals knuf-
felen, naakt/onder/boven de kledij strelen en naakt bij elkaar liggen. Verder zijn
vaginale seks (82.4%) en manuele stimulatie van de genitalia (82.6%) de meest
voorkomende seksuele handelingen.

• Ongeveer de helft van de respondenten heeft de afgelopen zes maanden orale
seks gehad. In Frans populatieonderzoek (Bozon, 2008) wordt een analoog per-
centage gerapporteerd. In Brits onderzoek, daarentegen, ligt het percentage hoger
(Johnson et al., 2001). Mannen en vrouwen lijken te verschillen in hun rappor-
tage van het geven van orale seks van man aan vrouw (56% van de mannen rap-
porteert te hebben gegeven, terwijl 47% van de vrouwen zegt te hebben ontvan-
gen). Dit kan zowel om een onderrapportage bij vrouwen als een overrapportage
bij mannen gaan. Wat het geven van orale seks van vrouw aan man betreft, vullen
de antwoorden van mannen en vrouwen elkaar wel aan.

• Mannen ervaren vaker dan vrouwen (bijna) altijd een orgasme tijdens seks
(90.2% versus 47.7%). Ook in Amerikaans populatieonderzoek (Laumann et al.,
1994) vinden we dit genderverschil, maar de percentages liggen daar lager. Wat
leeftijdsverschillen betreft, zien we dat vooral oudere mannen (vanaf 50 jaar) en
de jongste (14-17) en oudste vrouwen (65-80) tijdens hun seksuele contacten het
minst frequent een orgasme beleven. Deze leeftijdsverschillen worden ook in
Amerikaans populatieonderzoek gerapporteerd (Laumann et al., 1994).

• Mannen en vrouwen die frequenter seks hebben, rapporteren tijdens deze sek-
suele contacten ook vaker een orgasme te ervaren. Verder stellen mannen en
vrouwen die vaker een orgasme beleven, dat ze meer tevreden zijn over hun seks-
leven.
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5. De partnerrelatie

Vele aspecten van seksuele gezondheid hangen samen met de aanwezigheid van een
vaste partner. We zouden kunnen stellen dat het nogal voor de hand ligt dat mensen
met een partner vaker seks hebben dan mensen zonder partner, of dat mensen in een
partnerrelatie seksueel meer tevreden zijn. In deze paragraaf gaan we na of dit in
onze bevraging ook werkelijk het geval is.

5.1. De partnerrelatie naar geslacht en leeftijd

Ongeveer driekwart van de respondenten in Sexpert heeft een vaste partner (Tabel
32). In de recentste Nederlandse studie naar seksuele gezondheid bedraagt dit 72%
(de Graaf, 2012). Zowel bij mannen als bij vrouwen bestaat een verband met de
leeftijdsgroep. Figuur 27 toont dat vooral 14- tot 17-jarigen (22% met een partner
bij jongens, 40% bij meisjes), jongvolwassenen (64% bij mannen, 73% bij vrou-
wen) en vrouwelijke 65-plussers (68%) minder vaak een partner hebben.

• Zeven op tien mannen en vijf op tien vrouwen heeft de afgelopen zes maanden
minstens één keer gemasturbeerd. Mannen masturberen meestal één tot meerdere
keren per week, terwijl dit bij vrouwen één tot meerdere keren per maand is. In
internationale populatiestudies vinden we dit genderverschil eveneens (de Graaf,
2012; Laumann et al., 1994; Johnson et al., 2001). Verder zijn er, analoog aan
bevindingen uit recent Nederlands onderzoek (de Graaf, 2012), tevens verschil-
len tussen de leeftijdsgroepen, waarbij de jongste groepen (14-17, 18-29 en 30-
39) het meest frequent ervaring met masturbatie de afgelopen zes maanden rap-
porteren en de oudste groep (65-80) het minst frequent.

• Tot slot verschilt het verband tussen al dan niet masturberen en het hebben van
een partner naar leeftijd en geslacht. Mannen, vooral die uit de jongere leeftijds-
groepen, masturberen het meest frequent, los van de aanwezigheid van een part-
ner. Vrouwen zonder partner masturberen ook vaak, maar het aandeel vrouwen
met een partner dat masturbeert, is kleiner.

Tabel 32. Aantal respondenten met een vaste partner naar geslacht.

N Aantal met partner

Totaal 1825 77.4%

Mannen 909 77.3%

Vrouwen 916 77.5%
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5.2. Factoren die verband houden met de partnerrelatie

Vervolgens gaan we na of respondenten mét een partner inderdaad vaker seks heb-
ben én of ze ook seksueel meer tevreden zijn. De onderstaande tabel (Tabel 33)
toont dat mannen en vrouwen met een partner inderdaad vaker seks hebben dan
respondenten zonder partner. Ook zijn zowel mannen als vrouwen met een partner
seksueel meer tevreden dan respondenten zonder een partner (Tabel 34). Ook in
Nederlands populatieonderzoek (de Graaf, 2012) wordt deze bevinding gerappor-
teerd. Het valt verder op hoe, binnen de groep met een partner, er wat tevredenheid
en frequentie betreft, geen verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. In de
groep zonder partner rapporteren mannen een hogere seksfrequentie en een grotere
seksuele tevredenheid.

***p<.001

Figuur 27. Aantal respondenten met een vaste partner, naar leeftijdsgroep en geslacht.

Tabel 33. Seksfrequentie (aantal keer seks per week), naargelang het al dan niet hebben van 
een partner en geslacht bij seksueel ervaren respondenten (N=1687).

Seksfrequentie (aantal keer seks per week)

N Gemiddelde (SD)

Met partner***
man
vrouw

1371
689
682

1.4 (1.5)
1.4 (1.3)
1.4 (1.6)

Zonder partner***
man**
vrouw**

316
150
166

0.4 (0.8)
0.5 (1.0)
0.3 (0.6)

***Vergelijking groep met-zonder partner t(866)=-12.30; p<.001
**Vergelijking man-vrouw zonder partner: t(243)=2.86; p<.01
Vergelijking man-vrouw met partner: t(1326)=0.46; p=.65
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5.3. Seks buiten de relatie

In onze bevraging hebben meer mannen (25.9%) dan vrouwen (21.9%) tijdens een
relatie reeds seks gehad met iemand naast hun vaste partner (Tabel 35). Het percen-
tage vrouwen dat ooit vreemdging, ligt opvallend hoger dan in Amerikaans popula-
tieonderzoek (Laumann et al., 1994; Wiederman, 1997), waar slechts 10-15% van
de vrouwen en 20-25% van de mannen aangeven ooit in hun leven seks te hebben
gehad buiten de partnerrelatie.

Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat 65-plussers minder vaak aangeven tijdens
de relatie ooit seks te hebben gehad met iemand anders dan hun partner (13%). De
hoogste percentages vinden we terug bij de dertigers (één op drie ging ooit vreemd)
en bij de 50- tot 64-jarigen (27%). Dit sluit aan bij bevindingen uit een Ameri-
kaanse populatiestudie (Wiederman, 1997).

We peilden eveneens naar het aantal respondenten dat reeds een prostitué(e)
bezocht. Aangezien de lifetimeprevalentiecijfers erg laag liggen, geven we enkel die
cijfers en niet de cijfers voor prostitutiebezoek tijdens de voorbije zes maanden in
de onderstaande figuur (Figuur 29) weer. Van alle mannen bezocht ongeveer 14%
ooit een prostitué(e), een kwart daarvan deed dit tijdens het afgelopen half jaar. Dit
percentage ligt iets hoger dan wat wordt gevonden in Brits onderzoek, waar 8.9%

Tabel 34. Seksuele tevredenheid, naargelang het al dan niet hebben van een partner en 
geslacht bij seksueel ervaren respondenten (N=1685).

Seksuele tevredenheid (schaal 1-5)

N Gemiddelde (SD)

Met partner***
man
vrouw

1363
690
673

3.7 (1.1)
3.7 (1.1)
3.7 (1.1)

Zonder partner***
man**
vrouw**

312
148
164

3.0 (1.1)
3.2 (1.1)
2.8 (1.1)

***Vergelijking groep met-zonder partner t(866)=-12.30; p<.001
**Vergelijking man-vrouw zonder partner: t(306)=3.07; p<.01
Vergelijking man-vrouw met partner: t(1361)=.01; p=.99

Tabel 35. Aantal mannen en vrouwen bij de seksueel ervaren populatie dat ooit tijdens een 
vaste relatie vreemdging (N=1637).

Tijdens vaste relatie seks met iemand anders dan vaste partner

N 1637

Totaal 23.7%

Mannen 25.9%*

Vrouwen 21.6%*

*p<.05
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aangeeft ooit een prostitué(e) te hebben bezocht (Johnson et al., 2001). In Frans
populatieonderzoek wordt dan weer een percentage van 18% gerapporteerd
(Bozon, 2008). Mannelijke dertigers en veertigers bezochten tijdens hun leven
reeds het vaakst een prostitué(e). Binnen deze twee leeftijdsgroepen rapporteert
23% deze ervaring. Johnson en collega’s (2001) rapporteren dat de prevalentie van
prostitutiebezoek toeneemt met de leeftijd. Mannen zonder partner bezochten tij-
dens hun leven niet vaker een prostitué(e) dan mannen met een partner. Verder
vonden we in onze bevraging precies één vrouw terug die reeds een prostitué(e)
heeft bezocht.

Figuur 28. Aantal respondenten dat ooit seks had tijdens een vaste relatie met iemand 
anders dan de partner, naar leeftijdsgroep, bij de seksueel ervaren populatie (N=1637).
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5.4. Besluit ‘De partnerrelatie’

***p<.001

Figuur 29. Aantal respondenten dat ooit een prostitué(e) bezocht, naar leeftijdsgroep, bij de 
seksueel ervaren populatie – uitsluitend mannen (N=909).

• Meer dan drie vierde (77.4%) van de respondenten geeft aan een vaste partner
te hebben op het moment van de bevraging. In Nederlands populatieonderzoek
(de Graaf, 2012) vinden we een soortgelijk percentage.

• Mannen en vrouwen met een partner rapporteren een hogere frequentie van
seks én een hogere seksuele tevredenheid. Dit wordt tevens in Nederlands popu-
latieonderzoek (de Graaf, 2012) gerapporteerd. Wel rapporteren mannen zonder
partner een hogere seksfrequentie en een grotere seksuele tevredenheid dan vrou-
wen zonder partner.

• Eén op vier mannen en iets meer dan één op vijf vrouwen heeft tijdens een
partnerrelatie ooit seks gehad met iemand anders. In Amerikaans populatieon-
derzoek ligt het percentage vrouwen dat ooit vreemdging, een stuk lager, voor
mannen vinden we analoge resultaten (Laumann et al., 1995; Wiederman,
1997).

• De percentages seks buiten de relatie liggen het hoogst bij dertigers en de groep
50-64 jaar en het laagst in de oudste groep (65-80 jaar). Deze leeftijdsverschillen
worden ook in Amerikaans populatieonderzoek (Wiederman, 1997) gerappor-
teerd.
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6. Soa, hiv, testgedrag en anticonceptiegebruik

6.1. Soa en hiv

Van de seksueel ervaren respondenten in onze bevraging heeft 13.1% (N=221) zich
ooit op soa’s en 29.9% (N=506) zich ooit op hiv laten testen. Hierbij zijn de percen-
tages wat testgedrag voor soa’s én hiv betreft, vergelijkbaar tussen mannen en vrou-
wen (Tabel 36). Een recente Nederlandse populatiestudie (Goenee et al., 2012) ver-
meldt verschillende cijfers voor mannen en vrouwen. Van de seksueel actieve Neder-
landers heeft 18.9% van de mannen en 23.6% van de vrouwen zich ooit op soa’s
laten testen, voor hiv zijn de respectievelijke cijfers 27.5 en 32.1%.

De onderstaande tabel toont de prevalenties voor de verschillende soa’s bij de 221
respondenten die zich ooit lieten testen; van alle respondenten duidt 3.6% (N= 65)
aan ooit wel eens met minstens één soa te zijn gediagnosticeerd. De soa’s die het
meest worden gediagnosticeerd, zijn candida, chlamydia en genitale wratten. Hier
moeten we verder opmerken dat een bevraging als de Sexpert-studie uiterst geschikt
is om grote lijnen in de populatie te schetsen, maar minder geschikt om conclusies
te trekken over prevalentiecijfers die in de populatie heel klein zijn, zoals die van soa
en hiv. Aangezien het aantal respondenten (30 mannen en 35 vrouwen) dat in de
Sexpert-studie de vraag naar een gediagnosticeerde soa heeft ingevuld, te klein is
voor een rapportage naar geslacht23, kan slechts een beperkte vergelijking worden
gemaakt met internationale prevalentiecijfers van soa’s. Een recente Franse popula-
tiestudie (Bajos & Bozon, 2008) schrijft over soa-prevalenties (tijdens de voorbije
vijf jaar) van 2.1% bij mannen en 2.8% bij vrouwen. De Vlaamse (en de minder
vergelijkbare Franse) cijfers liggen lager dan de lifetime soa-prevalenties uit een

• 14% van de mannen en precies één vrouw heeft ooit een prostitué(e) bezocht.
Dit percentage is analoog aan wat Frans populatieonderzoek weergeeft (Bozon,
2008), maar ligt hoger dan wat in Brits populatieonderzoek wordt gevonden
(Johnson et al., 2001). Verder zijn het vooral mannelijke dertigers en veertigers
die ervaring hebben met prostituébezoek. Ook deze leeftijdsverschillen worden in
Brits populatieonderzoek gerapporteerd (Johnson et al., 2001).

Tabel 36. Aantal seksueel ervaren respondenten dat ooit is getest op soa/hiv, naar geslacht 
(N=1690).

N % ooit getest op soa % ooit getest op hiv

Totaal 1690 13.10% 29.90%

Mannen 840 12.20% 28.20%

Vrouwen 850 13.90% 31.60%

23. Zie ‘Achtergrond van de studie’, paragraaf 5.3, ‘Kleine aantallen’, p. 35.

seks.vlaanderen.book  Page 95  Friday, January 25, 2013  8:51 AM



96 – SEKSUELE GEZONDHEID IN VLAANDEREN

Britse populatiestudie (Fenton et al., 2001), die meldt dat 10.8% van de Britse
mannen en 12.6% van de Britse vrouwen ooit een soadiagnose hebben gekregen.

Ook trichomonas, syfilis, bacteriële vaginose, hepatitis A, hepatitis B en hepatitis C
werden bevraagd. Die zijn niet in de tabel opgenomen omdat geen enkele respon-
dent deze opties heeft aangeduid.

Van de hiv-geteste respondenten zegt verder 1.5% niet te weten of ze momenteel
hiv-positief zijn; er zitten geen hiv-positieven in onze bevraging.

6.2. Verband tussen testgedrag en seksueel gedrag

Tabel 38 vergelijkt – op basis van een aantal paramaters – de seksuele ervaring en
activiteit van respondenten die zich ooit op een soa lieten testen en diegenen die dit
nog niet deden. Er zijn een aantal opmerkelijke verschillen. De groep die zich ooit
liet testen, heeft niet alleen tijdens het leven beduidend meer sekspartners gehad,
maar had de voorbije zes maanden ook vaker seks. Bij vrouwen vinden we ook een
hoger aantal recente sekspartners. Hierbij moeten we echter rekening houden met
sterke leeftijdsverschillen in testgedrag: bij mannen zijn het vooral respondenten
tussen 18 en 40 die zich ooit al lieten testen, bij vrouwen gaat het voornamelijk om
de drie jongste leeftijdsgroepen. Dit zijn precies de leeftijdsgroepen die, zoals we eer-
der toonden, meer seksuele activiteit en een hoger aantal sekspartners rapporteren.

Ook als we binnen verschillende leeftijdsgroepen afzonderlijk de vergelijking maken
tussen individuen die zich ooit lieten testen en de groep die dit nog nooit deed, dan
blijven we verschillen waarnemen. Bij jongvolwassen mannen, bij mannelijke veerti-
gers en bij vrouwen binnen alle onderzochte leeftijdsgroepen hebben geteste perso-
nen gemiddeld genomen een hoger aantal sekspartners (het hele leven door) gehad
(Tabellen 39, p. 98 en 40, p. 99).

Tabel 37. Percentage dat ooit de diagnose gekregen heeft van een soa (bij respondenten die 
zich ooit op een of meerdere soa’s lieten testen).

Totaal

N 65

chlamydia 2.6%

gonorroe 1.2%

genitale herpes 1.2%

genitale wratten 1.8%

candida 2.9%

niet-specifieke urethritis 0.3%

schaamluis 1.3%

schurft 0.3%

andere 0.3%
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De verschillen in recent seksueel gedrag (seksfrequentie en aantal partners tijdens de
afgelopen zes maanden) zijn wel terug te brengen op leeftijdsverschillen tussen
geteste en niet-geteste respondenten, met name op het jongere leeftijdsprofiel van de
op soa’s geteste groep.

**p<.01; ***p<.001

Figuur 30. Aantal respondenten dat zich ooit op een of meerdere soa’s liet testen, naar 
leeftijdsgroep en geslacht, bij de seksueel ervaren groep (N=1690).

Tabel 38. Verschil in seksueel gedrag tussen de groep die zich ooit op een of meerdere soa’s 
liet testen en de groep die zich nooit liet testen, naar geslacht, bij seksueel ervaren 
respondenten (N=1690).

Gemiddeld aantal 
sekspartners ooit (SD)

Gemiddeld aantal 
sekspartners laatste 
zes maanden (SD)

Gemiddelde frequentie 
seks (per week) (SD)

Mannen
Ooit laten testen 
(N=103)
Nooit laten testen 
(N=736)

19.8 (31.2)***

8.0 (18.2)***

1.4 (1.1)

1.0 (1.7)

1.63 (1.43)**

1.20 (1.28)**

Vrouwen
Ooit laten testen 
(N=118)
Nooit laten testen 
(N=732)

8.7 (7.7)***

4.5 (11.8)***

1.0 (0.9)***

0.8 (0.5)***

1.5 (1.5)**

1.1 (1.5)**

**p<.01; ***p<.001
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6.3. Anticonceptiegebruik

In de Sexpert-studie bekijken we het anticonceptiegebruik op het moment van
bevraging. Deze vraag is enkel gesteld aan heteroseksueel actieve, niet-gesteriliseerde
vrouwen van reproductieve leeftijd (14-49 jaar) die niet zwanger zijn of proberen
zwanger te worden. Het voorkómen van een zwangerschap is alleen nodig als een
zwangerschap fysiek nog mogelijk is. Omdat aangenomen wordt dat de vruchtbaar-
heid van een vrouw vanaf haar 50ste zo is afgenomen, dat anticonceptie niet meer
nodig is, is in de onderstaande tabel geen rekening gehouden met de leeftijds-
categorie 50-80-jarigen. Vanwege de zeer kleine aantallen24 zijn verder enkele ant-
woordcategorieën (prikpil, N=4; staafje, N=3; periodieke onthouding, N=3; anti-
conceptiepleister, N=1 en coïtus interruptus, N=1) in Tabel 41 en Tabel 42 niet
weergegeven. Voor de categorieën geen anticonceptie, minipil, ring, koperspiraaltje,
condoom, condoom en hormonale methode en anders zijn noch percentages noch
significantietoetsen weergegeven wegens te kleine aantallen.

Tabel 39. Verschil in seksueel gedrag tussen de groep die zich ooit op één of meerdere soa’s 
liet testen en de groep die zich nooit liet testen, naar leeftijdsgroep, bij vrouwen tussen 18 en 
64 jaar ouda (N=688).

Gemiddeld aantal 
sekspartners ooit (SD)

Gemiddeld aantal 
sekspartners laatste 
zes maanden (SD)

Gemiddelde frequentie 
seks (per week) (SD)

Vrouwen
18-29

Ooit laten testen 
(N=47)
Nooit laten testen 
(N=122)

7.3 (6.4)***

3.7 (2.8)***

1.2 (0.9)

1.0 (0.6)

1.7 (1.4)

1.6 (1.5)

30-39
Ooit laten testen 
(N=33)
Nooit laten testen 
(N=107)

9.2 (8.1)*

5.3 (5.0)*

1.1 (1.1)

1.0 (0.3)

1.4 (1.4)

1.6 (1.5)

40-49
Ooit laten testen 
(N=21)
Nooit laten testen 
(N=137)

11.1 (10.4)*

5.1 (6.3)*

0.9 (0.3)

0.9 (0.5)

1.9 (2.0)

1.4 (2.0)

50-64
Ooit laten testen 
(N=13)
Nooit laten testen 
(N=208)

10.5 (6.5)**

3.4 (4.1)**

0.6 (0.5)

0.7 (0.5)

0.9 (1.5)

0.8 (1.1)

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

a. In de groep jonger dan 18 jaar oud en in de groep 65-plussers waren er onvoldoende vrouwen die zich
ooit op een soa lieten testen (respectievelijk N=4 en N=0) om een vergelijking mogelijk te maken.

24. Zie ook ‘Achtergrond van de studie’, pararaaf 5.3, ‘Kleine aantallen’, p. 35.
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De onderstaande tabel toont dat, over alle leeftijdsgroepen heen, de pil en het hor-
monale spiraaltje de meest gebruikte anticonceptie zijn. De helft (49.9%) van de
seksueel actieve vrouwen van reproductieve leeftijd kiest voor de pil. Dit resultaat
bevestigt recente cijfers op basis van de Belgische Gezondheidsenquête van 2004
(Bayinga et al., 2006). Ook recente Nederlandse cijfers wijzen in dezelfde richting
van de pil als meest gekozen methode in alle leeftijdsgroepen (30.6%) (Picavet,
2012). De laatste Britse populatiestudie (NATSAL2000) rapporteert tevens de pil
als vaakst gebruikte anticonceptie tijdens het voorbije jaar onder mannen en vrou-
wen tussen 16 en 44 jaar (38.2%) (Erens et al., 2003).

Voor de pil en het hormonaal spiraaltje bestaan bovendien leeftijdsverschillen. De
pil is vooral onder vrouwen van 14 tot 29 jaar het meest populair. Zo kiezen jonge-
ren van 14-17 jaar bijna uitsluitend voor de pil (64%). Dit cijfer daalt sterk in de
leeftijdsgroepen van 30-39 jaar (35.7%) en 40-49 jaar (34.1%). Een soortgelijke
trend wordt vermeld door de laatste Britse populatiestudie (NATSAL2000), waar
twee op drie (62.2%) van de 16-24-jarige vrouwen het laatste jaar vooral de pil
gebruikten, tegenover 16.8% onder 35-44-jarige vrouwen (Erens et al., 2003).

Tabel 40. Verschil in seksueel gedrag tussen de groep die zich ooit op één of meerdere soa’s 
liet testen en de groep die zich nooit liet testen, naar leeftijdsgroep, bij mannen tussen 18 en 
64 jaar ouda (N=677).

Gemiddeld aantal 
sekspartners ooit (SD)

Gemiddeld aantal 
sekspartners laatste 
zes maanden (SD)

Gemiddelde frequentie 
seks (per week) (SD)

Mannen
18-29

Ooit laten testen 
(N=27)
Nooit laten testen 
(N=137)

16.1 (15.5)**

5.7 (5.4)**

1.7 (1.6)

1.4 (3.3)

1.9 (1.4)

1.6 (1.7)

30-39
Ooit laten testen 
(N=27)
Nooit laten testen 
(N=117)

19.3 (30.9)

11.3 (22.4)

1.3 (0.8)

1.0 (0.7)

1.7 (1.2)

1.4 (1.0)

40-49
Ooit laten testen 
(N=21)
Nooit laten testen 
(N=151)

20.6 (25.3)*

8.0 (8.1)

1.4 (1.0)

1.1 (1.0)

2.0 (1.4)

1.5 (1.2)

50-64
Ooit laten testen 
(N=22)
Nooit laten testen 
(N=177)

27.6 (49.3)

10.9 (30.1)

1.1 (0.9)

1.0 (1.0)

1.2 (1.6)

1.0 (1.0)

*p<.05; **p<.01

a. In de groep jonger dan 18 jaar oud en in de groep 65-plussers waren er onvoldoende mannen die zich
ooit op een soa lieten testen (respectievelijk N=1 en N=4) om een vergelijking mogelijk te maken.

seks.vlaanderen.book  Page 99  Friday, January 25, 2013  8:51 AM



100 – SEKSUELE GEZONDHEID IN VLAANDEREN

Vanaf de leeftijd van dertig jaar kiezen vrouwen vaker voor het hormonaal spiraaltje.
Een toenemende populariteit van deze anticonceptiemethode bij de oudere groepen
is analoog aan de Britse cijfers, waar slechts 1.7% van de 16-24-jarige vrouwen een
spiraaltje gebruikt, tegenover 7.9% van de 26-44-jarigen (Erens et al., 2003). Daar-
bij blijkt het spiraaltje vaker gebruikt te worden in Vlaanderen dan in het Verenigd
Koninkrijk.

Het blijkt dus dat de meerderheid van de seksueel actieve vrouwen op reproductieve
leeftijd anticonceptie gebruikt. Er is een kleine groep (N=16) die mogelijk risico
loopt op een ongewenste zwangerschap. Een percentage kan niet worden berekend
wegens het te kleine aantal.

In tegenstelling tot andere populatiestudies stelt de Sexpert-studie vrouwen ook de
vraag naar de ervaren moeilijkheidsgraad van hun methode. Ook hier worden geen
verdere percentages weergegeven voor de minipil, de ring, het koperspiraaltje, het
condoom en het condoom en de hormonale methode wegens te kleine aantallen. De
ervaren moeilijkheidsgraad verschilt volgens de methode. Vooral het hormonaal spi-
raaltje wordt als een heel makkelijke methode ervaren. Vrouwen die de pil gebrui-
ken, ervaren dit vaker als een vrij moeilijke methode. Wanneer de onderstaande vijf-
puntenschaal wordt herberekend naar gemiddelden, rapporteren vrouwen de moei-
lijkheidsgraad van de pil als gemiddeld 4.36 (SD=1.01) en dat van het hormonale
spiraaltje gemiddeld als 4.90 (SD=0.10).

Tabel 41. Percentage huidig anticonceptiegebruik bij heteroseksueel actieve vrouwen van 
reproductieve leeftijd, naar leeftijdsgroep.

N
324

totaal 
vrouwen

14-17 18-29 30-39 40-49

geen 16

pil*** 162 49.90% 64.0% 67.4% 35.7% 34.1%

minipil 8

ring 16

hormonaal spiraaltje*** 59 18.30% 1.4% 2.8% 34.3% 28.7%

koperspiraaltje 6

condoom 18

condoom en hormonale methode 13

andersa

a. In de categorie ‘anders’ bevinden zich een aantal vrouwen die een combinatie van twee of drie verschil-
lende methoden aanduidden; ook enkele vrouwen met een gesteriliseerde partner bevinden zich hier.

13

***p<.001
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Aan alle vrouwen tussen 14 en 49 jaar is gevraagd of ze weten wat de morning-after-
pil is. Van deze vrouwen zegt 95.6% van de vrouwen te weten wat de morning-
afterpil is.25 Onder de 14- tot 17-jarigen is de kennis beperkter (87.3%).

Aan heteroseksueel actieve vrouwen van reproductieve leeftijd mét kennis van de
morning-afterpil is tevens gevraagd hoe vaak ze deze methode reeds hebben
gebruikt. De onderstaande tabel toont dat een kwart (24%) van deze vrouwen die
reeds heeft gebruikt (dat komt met andere woorden neer op 23% van alle vrouwen).
Verder toont de tabel hoe vrouwen die de morning-afterpil reeds hebben gebruikt,
dit meestal (63.8%) één keer deden.

Tabel 42. Moeilijkheidsgraad van de huidige anticonceptie in de afgelopen zes maanden.

N
306

heel 
moeilijk

eerder 
moeilijk

noch moeilijk, 
noch 

gemakkelijk

eerder 
gemakkelijk

heel 
gemakkelijk

pil 162 0.6% 10.5% 8.0% 17.9% 63.0%

minipil 8

ring 16

hormoonspiraaltje 59 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

koperspiraaltje 6

condoom 17

condoom en hormo-
nale methode

14

χ²(80)=113.44; p<.01

25. χ²(3)=13.88; p<.01 voor het verband tussen leeftijdsgroep en al dan niet kennis morning-afterpil.

Tabel 43. Frequentie van gebruik van de morning-afterpil bij heteroseksueel actieve 
vrouwen van reproductieve leeftijd met kennis van de morning-afterpil (N=457).

Ooit morning-afterpil
(% van vrouwen met kennis MAP°)

Ooit morning-afterpil
(% vrouwen ooit MAP° gebruikt)

N 457 130

Gemiddelde (SD) 0.42 (1.01)*** 1.71 (1.34)***

0 76.0% /

1 14.5% 63.8%

2 5.1% 19.6%

3 2.4% 9.0%

4 keer of meer 1.8% 7.5%

***p<.001
°MAP: morning-afterpil
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6.4. Besluit ‘Soa, hiv, testgedrag en anticonceptiegebruik’

• Op basis van een recente Nederlandse populatiestudie (Goenee et al., 2012),
waar cijfers voor mannen en vrouwen voor soa-testing 18.9% respectievelijk
23.6% bedragen, en voor hiv-testing 27.5% respectievelijk 32.1%, verwachten
we soortgelijke cijfers voor Vlaanderen. Hoewel de Sexpert-data voor hiv-testing
(29.9%) bij seksueel ervaren respondenten in dezelfde lijn liggen als de Neder-
landse cijfers, laten Vlaamse mannen en vrouwen zich minder vaak testen op soa’s
naast hiv (13.1%).

• In de Sexpert-studie is 3.6% (N=65) van de respondenten ooit minstens één-
maal met een soa gediagnosticeerd geworden. De Vlaamse cijfers liggen lager dan
de lifetime soa-prevalenties uit een Britse populatiestudie (Fenton et al., 2001),
die meldt dat 10.8% van de Britse mannen en 12.6% van de Britse vrouwen ooit
een soa-diagnose hebben gekregen.

• Van alle Vlaamse mannen en vrouwen die ooit op soa zijn getest, is bij één op
drie ook een soa vastgesteld. De meest frequente diagnoses zijn candida (2.9%),
chlamydia (2.6%) en genitale wratten (1.8%). Gezien de verschillende manier
van bevraging in het peilnetwerk van clinici rond soa (Jaarrapport soa 2010; Ver-
brugge & Sasse, WIV, 2011), is een vergelijking van deze prevalenties helaas
onmogelijk. Dit peilnetwerk vindt als meest frequent gerapporteerde soa’s
chlamydia, genitale wratten, syfilis en gonorroe terug.

• Zelfs wanneer we rekening houden met leeftijdsverschillen, vinden we een ver-
schil in aantal sekspartners (het hele leven door) tussen de op soa’s geteste en de
niet-geteste groep. Ook wat het seksueel gedrag tijdens de voorbije zes maanden
betreft, verschilt de geteste groep van de niet-geteste groep, maar deze verschillen
in recent seksueel gedrag zijn volledig toe te schrijven aan de leeftijdsverschillen,
meer concreet het jongere leeftijdsprofiel, van de geteste groep.

• Wat anticonceptie bij seksueel actieve vrouwen van reproductieve leeftijd
betreft, is tussen 14 en 49 jaar de pil de meest gebruikte methode (49.9%). Dit
resultaat bevestigt recente cijfers op basis van de Belgische Gezondheidsenquête
van 2004 (Bayinga et al., 2006). Ook recente Nederlandse cijfers wijzen in
dezelfde richting van de pil als meest gekozen methode in alle leeftijdsgroepen
(30.6%) (Picavet, 2012). De laatste Britse populatiestudie (NATSAL2000) rap-
porteert tevens de pil als vaakst gebruikte anticonceptie tijdens het voorbije jaar
onder mannen en vrouwen tussen 16 en 44 jaar (38.2%) (Erens et al., 2003).

• Voor de pil en het hormonaal spiraaltje bestaan bovendien leeftijdsverschillen:
met toenemende leeftijd daalt het pilgebruik en neemt de populariteit van het
hormonaal spiraaltje toe. Een soortgelijke trend wordt vermeld door de laatste
Britse populatiestudie (NATSAL2000), waar twee op drie (62.2%) van de 16-24-
jarige vrouwen het laatste jaar vooral de pil gebruikten, tegenover 16.8% onder 
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7. Karakteristieken van seksuele contacten

In totaal waren 1332 respondenten (73.0% van de totale steekproef, of 78.8% van
de seksueel ervaren steekproef ) tijdens de afgelopen zes maanden seksueel actief. Bij
deze groep peilen we naar de karakteristieken van een ‘typisch’ seksueel contact. Om
tot een dergelijke steekproef van seksuele contacten te komen, nemen we, zoals dit
ook in andere studies gebeurt (o.a. Laumann et al., 1994), meer concreet bij alle
seksueel actieve respondenten het laatste seksueel contact dat ze hadden, in beschou-
wing. Vanwege de kleine aantallen seksueel ervaren respondenten in de jongste
groep26 wordt de jongste groep echter in de verdere bespreking van de resultaten
niet meer meegenomen.

35-44-jarige vrouwen (Erens et al., 2003). Vanaf de leeftijd van 30 jaar wordt het
hormonale spiraaltje vaker gebruikt. Een toenemende populariteit van deze anti-
conceptiemethode bij de oudere groepen, is analoog aan de Britse cijfers, waar
slechts 1.7% van de 16-24-jarige vrouwen een spiraaltje gebruikt, tegenover
7.9% van de 26-44-jarigen (Erens et al., 2003). Daarbij blijkt het spiraaltje vaker
gebruikt te worden in Vlaanderen dan in het Verenigd Koninkrijk.

• De Sexpert-studie is – in vergelijking met internationale populatiestudies –
uniek in het opnemen van een vraag naar de ervaren moeilijkheidsgraad van de
gebruikte anticonceptiemethode. Internationale vergelijkingen zijn dus moeilijk.
In de Sexpert-studie wordt het hormoonspiraaltje in gebruik het vaakst als heel
gemakkelijk ervaren. Eén op tien vrouwen die de pil gebruiken, ervaart deze
methode als eerder moeilijk.

• Bijna alle bevraagde vrouwen (95.6%) zeggen te weten wat de morning-after-
pil is. Ongeveer een kwart van de vrouwen die deze noodanticonceptie kennen,
heeft ze al minstens één keer gebruikt. Dit cijfer (24%) is in overeenstemming
met een recente Nederlandse bevraging (Bakker et al., 2009). De
NATSAL2000-studie rapporteert dat 15.2% van de 16-44-jarige Britse vrouwen
ooit de morning-afterpil gebruikte (Erens et al., 2003). Van de vrouwen die de
morning-afterpil al eens hebben ingenomen, heeft twee op drie (63.8%) deze
methode één keer gebruikt.

26. In de jongste leeftijdsgroep (14-17 jaar) had 41,5% (of N=56) reeds seks, ten opzichte van 93% tot
99% in de oudere leeftijdsgroepen. N=48 of 35% van de jongeren tussen 14 en 17 jaar was ook sek-
sueel actief tijdens de voorbije zes maanden. Deze groep is te klein om verder in detail te worden
besproken. Zie ook ‘Achtergrond van de studie’, paragraaf 5.3, p. 35.
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7.1. Met wie?

Binnen de groep met een partner, de grote meerderheid van de steekproef, vinden
we dat 98% seks had met de (huidige) partner. Ook in Frans populatieonderzoek
(Bajos & Bozon, 2008) wordt de eigen partner het vaakst als laatste sekspartner
gerapporteerd.

Binnen de groep zonder partner was dit het meest frequent ‘met iemand waarmee ik
geen relatie heb, maar wel af en toe seks heb’ (47%), op de tweede plaats gevolgd
door de toenmalige partner (nu ex-partner) (33%). 18% van de respondenten zon-
der partner maakt melding van een one-night stand, terwijl one-night stands door
minder dan 1% van de respondenten in een partnerrelatie worden gerapporteerd.

De persoon waarmee men seks had, verschilt verder naar gelang van het geslacht en
naargelang de leeftijdsgroep. Mannen hebben iets vaker seks met ‘iemand waarmee
ik geen relatie heb, maar wel af en toe seks heb’. Na controle blijken de leeftijdsver-
schillen echter te kunnen worden verklaard door het al dan niet hebben van een
partner: 18- tot en met 29-jarigen hebben minder vaak een vaste partner, wat zich
manifesteert in het feit dat ze vaker dan anderen ook seks hadden met hun toenma-
lige partner (huidige ex-partner) (7%) of met iemand waarmee ze af en toe seks heb-
ben, maar geen relatie hebben (10%).

Tabel 44. Persoon waarmee men de laatste keer seks had, naargelang het al dan niet hebben 
van een partner (N=1272).

Persoon waarmee laatste keer seks

N
Huidige 

vaste 
partner

Toenmalige 
partner, nu 
ex-partner

Iemand 
waarmee 

geen relatie, 
maar af en 

toe seks

One- night 
stand

Escorte of 
prostituee

Buitenech-
telijke rela-

tie

Totaal 1272 89.8% 3.4% 4.8% 1.6% 0.2% 0.2%

Met partner 1165 98.1% 0.6% 0.9% 0.1% 0.1% 0.2%

Zonder partner 107 0.9% 32.7% 46.7% 17.8% 0.9% 0.9%

χ²(5)=1038.81; p<.001

Tabel 45. Persoon waarmee men de laatste keer seks had, naar geslacht (N=1274).

Persoon waarmee laatste keer seks

N
Huidige 

vaste 
partner

Toenmalige 
partner, nu 
ex-partner

Iemand 
waarmee 

geen relatie, 
maar af en 

toe seks

One- night 
stand

Escorte of 
prostituee

Buitenech-
telijke rela-

tie

Totaal 1274 89.8% 3.4% 4.8% 1.6% 0.2% 0.2%

Mannen 665 88.0% 3.6% 5.7% 2.3% 0.5% 0.0%

Vrouwen 609 91.8% 3.1% 3.8% 0.8% 0.0% 0.5%

χ²(5)=13.43; p<.05
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7.2. Context

De meerderheid van de onderzochte seksuele contacten (85.9%) waren niet
gepland. Het plannen van het laatste seksueel contact verschilt niet volgens geslacht
of leeftijdscategorie, maar wel naar gelang het al dan niet hebben van een partner.
Respondenten zonder partner plannen hun seksuele contacten vaker dan respon-
denten met een partner.

De eigen woning of de woning van de partner is zonder twijfel de meest populaire
locatie om seks te hebben (Tabel 48), een bevinding die tevens in Frans onderzoek
wordt gerapporteerd (Bajos & Bozon, 2008). Tussen mannen en vrouwen zijn er
geen statistisch significante verschillen, naar leeftijd en naargelang partnerstatus wel
(Tabellen 48 en 49). De jongste groep (18- tot 29-jarigen) heeft zijn of haar seksueel
contact vaker beleefd in het huis van iemand anders (vriend, familielid). Daarnaast
heeft de jongste groep ook vaker seks op een openbare plaats dan de andere leeftijds-
groepen.

Tabel 46. Persoon waarmee men de laatste keer seks had, naar leeftijdsgroep (N=1273).

Persoon waarmee laatste keer seks

N
Huidige 

vaste 
partner

Toenmalige 
partner, nu 
ex-partner

Iemand 
waarmee 

geen relatie, 
maar af en 

toe seks

One-night 
stand

Escorte of 
prostituee

Buitenech-
telijke rela-

tie

18-29 289 79.6% 6.9% 10.0% 3.5% 0.0% 0.0%

30-39 258 88.4% 3.1% 5.8% 2.3% 0.4% 0.0%

40-49 291 93.1% 2.7% 2.4% 0.7% 0.3% 0.7%

50-64 311 94.9% 1.6% 2.9% 0.3% 0.0% 0.3%

65-80 124 96.8% 1.6% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0%

χ²(20)=67.14; p<.001

Tabel 47. Al dan niet gepland zijn van een seksueel contact, naargelang het al dan niet 
hebben van een partner (N=1273).

N
Ja, op voorhand 

gepland
Nee, niet op voorhand 

gepland
Weet ik niet

Totaal 1273 10.5% 85.9% 3.6%

Met partner*** 1161 8.8% 87.5% 3.7%

Zonder partner*** 112 28.6% 68.8% 2.7%

***χ²(2)=42.47; p<.001
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Seks vindt meestal niet plaats onder invloed van alcohol of drugs, een bevinding die
ook wordt gerapporteerd door Laumann en collega’s (1994). Respectievelijk 83.7%
en 97.8% van alle respondenten zegt niet onder invloed te zijn van alcohol en drugs
tijdens het seksueel contact. Er is daarbij echter een verschil volgens het geslacht.
Mannen geven (op een vijfpuntenschaal) aan meer onder invloed geweest te zijn dan
vrouwen (Tabel 50).

Enkel bij mannen vinden we tevens verschillen volgens leeftijd: mannelijke 18- tot
29-jarigen en mannelijke dertigers rapporteren vaker onder invloed te zijn geweest
van alcohol dan oudere mannen, en de oudste groep (65-plussers) geeft dit minder
vaak aan dan alle andere mannen. De jongste groep mannen (18- tot 29-jarigen)
rapporteert vaker onder invloed te zijn geweest van drugs.

Tabel 48. Locatie van het seksueel contact, naargelang het al dan niet hebben van een 
partner (N=1280).

N
Mijn of ons 
eigen huis/

kot

Ander huis 
(ouders, 

vrienden, 
familie, …)

Fuif, café, 
bos, park, 

strand, 
toiletten, 
auto, …

Hotelkamer
Vakantie, 

kamp, 
festival, …

Andere

Totaal 1280 91.3% 3.2% 0.9% 0.6% 2.7% 1.3%

Met partner 1168 93.2% 2.5% 0.4% 0.4% 2.7% 0.8%

Zonder partner 112 70.5% 10.7% 6.3% 2.7% 3.6% 6.3%

χ²(5)=97.48; p<.001

Tabel 49. Locatie van het seksueel contact, naar leeftijdsgroep (N=1280).

N
Mijn of ons 
eigen huis/

kot

Ander huis 
(ouders, 

vrienden, 
familie, …)

Fuif, café, 
bos, park, 

strand, 
toiletten, 
auto, …

Hotelkamer
Vakantie, 

kamp, 
festival, …

Andere

18-29 294 83.0% 11.6% 2.4% 0.3% 1.4% 1.4%

30-39 260 93.5% 0.8% 0.8% 0.0% 3.8% 1.2%

40-49 291 94.5% 0.3% 1.0% 1.0% 2.7% 0.3%

50-64 311 94.5% 0.6% 0.0% 1.3% 1.6% 1.9%

65-80 123 91.9% 0.8% 0.0% 0.0% 5.7% 1.6%

χ²(20)=118.49; p<.001

Tabel 50. Mate waarin men onder invloed is van alcohol en drugs bij een seksueel contact, 
naar geslacht (N=1282).

Onder invloed van alcohol Onder invloed van drugs

N
Gemiddelde (SD) (1=helemaal 

niet; 5=zeer sterk)
N

Gemiddelde (SD) (1=helemaal 
niet; 5=zeer sterk)

Totaal 1283 1.3 (0.8) 1281 1.1 (0.4)

Mannen 670 1.4 (0.8)** 670 1.1 (0.4)*

Vrouwen 613 1.2 (0.7)** 610 1.0 (0.3)*

*p<.05; **p<.01
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7.3. Beleving

Naast de context is ook de beleving van een seksueel contact belangrijk om in kaart
te brengen.

Aan de respondenten werd gevraagd om aan te geven hoe ze hun seksueel contact
beleefd hebben aan de hand van een vijfpuntenschaal gaande van heel negatief (één)
tot heel positief (vijf ).

Met een gemiddelde score van 4.4 beleven respondenten hun seksuele contacten
eerder positief tot heel positief, met een net iets hogere score voor mannen. Enkel in
de jongste leeftijdsgroep vinden we dit verschil tussen mannen en vrouwen niet
terug. Daarnaast blijkt dat seksuele contacten door 50- tot 64-jarigen en 65-plussers
als iets minder positief worden ervaren. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrou-
wen vanaf 50 jaar.

***p<.001

Figuur 31. Mate waarin men onder invloed is van alcohol en drugs bij een seksueel contact, 
bij seksueel actieve mannen (N=670).

Tabel 51. Algemene beleving van het seksueel contact, naar geslacht (N=1281).

Algemene beleving seksueel contact

N Gemiddelde (SD) (1=heel negatief; 5=heel positief)

Totaal 1281 4.4 (0.8)

Mannen 670 4.4 (0.8)*

Vrouwen 611 4.3 (0.8)*

*p<.05

1
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4

5

18-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar 65-80 jaar

mannen- alcohol***

mannen- drugs***

1
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Naast de algemene beleving worden de respondenten gevraagd om vijf extra bele-
vingsitems te beantwoorden aan de hand van een vijfpuntenschaal gaande van ‘voor
mij helemaal niet van toepassing’ tot ‘helemaal wel van toepassing’.

Zowel naar geslacht als naar leeftijd vinden we verschillen. De onderstaande tabellen
(Tabellen 53 en 54) bevatten uitsluitend de scores op die items waarvoor we ver-
schillen vonden.

Mannen in onze steekproef scoren hoger op ‘zich toen goed in mijn vel voelen’ dan
vrouwen. Vrouwen hebben meer het gevoel dat ze het waard zijn geliefd te worden
dan mannen. Daarnaast zijn er naar leeftijd kleine verschillen in ‘het zich in de war
voelen’ (een iets hogere score in de jongste groep) en ‘het zich aantrekkelijk voelen’
(een iets lagere score bij respondenten vanaf 40 jaar).

Tabel 52. Algemene beleving van het seksueel contact, naar leeftijdsgroep (N=1281).

Algemene beleving seksueel contact

N Gemiddelde (SD)

Totaal 1281 4.4 (0.8)

18-29 294 4.5 (0.7)

30-39 260 4.4 (0.8)

40-49 292 4.4 (0.7)

50-64 311 4.2 (0.9)***

65-80 124 4.2 (0.9)***

***p<.001

Tabel 53. Gemiddelde score op belevingsitems bij het laatste seksueel contact (1=helemaal 
niet van toepassing; 5=helemaal van toepassing).

N Gemiddelde (SD)

Ik was op dat moment erg in de war 1275 1.2 (0.7)

Ik voelde me toen goed in mijn vel 1279 4.3 (1.1)

Ik voelde me toen een aantrekkelijk persoon 1272 3.8 (1.1)

Ik had toen het gevoel dat ik het waard was geliefd te worden 1272 4.0 (1.1)

Ik voelde me toen waardeloos 1276 1.2 (0.7)

Tabel 54. Gemiddelde score op belevingsitems bij het laatste seksueel contact, naar geslacht 
(1=helemaal niet van toepassing; 5=helemaal van toepassing).

Totaal Mannen Vrouwen

N
Gemiddelde 

(SD)
N

Gemiddelde 
(SD)

N
Gemiddelde 

(SD)

Ik voelde me toen goed in mijn 
vel

1279 4.3 (1.1) 670 4.4 (1.1)* 609 4.2 (1.0)*

Ik had toen het gevoel dat ik het 
waard was om geliefd te worden

1272 4.0 (1.1) 664 3.8 (1.1)*** 608 4.1 (1.0)***

*p<.05; ***p<.001
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7.4. Veilig/onveilig

7.4.1. Condoomgebruik

Of het laatste contact al dan niet veilig verliep, is bevraagd aan de hand van twee
vragen: werd er een condoom gebruikt en indien er geen condoom werd gebruikt,
hoe zeker was men dan dat er geen risico op besmetting was. Op basis van deze twee
vragen splitsen we op tussen veilige en onveilige seksuele contacten. We bekijken
eerst en vooral het condoomgebruik.

Tijdens 8.6% van de onderzochte contacten werd een condoom gebruikt. De jong-
ste groep (18% van de 18- tot 29-jarigen) gebruikte beduidend vaker een condoom
dan oudere respondenten. Ook een relatief grote groep veertigers (8.6%) heeft een
condoom gebruikt.

Globaal gezien gebruikten mannen vaker een condoom dan vrouwen, maar dit ver-
schil tussen mannen en vrouwen blijkt enkel binnen de jongste groep statistisch sig-
nificant te zijn (18-29) (Figuur 32).

Laumann en collega’s (1994) rapporteren dat 16.3% van de respondenten in een
Amerikaans populatieonderzoek tijdens het laatste contact een condoom gebruikte.
De leeftijdsrange is in dit Amerikaanse onderzoek wel verschillend (18-59). Ook in
dit Amerikaanse onderzoek zijn de percentages voor condoomgebruik het hoogst
voor de jongste leeftijdsgroepen.

Respondenten zonder partner hebben daarnaast vaker een condoom gebruikt bij het
laatste contact (33% van de contacten tegenover 6% van de seksuele contacten met
de partner) (Tabel 56).

Aangezien een heel kleine minderheid van de hier gerapporteerde laatste seksuele
contacten tussen twee mannen (1% van alle 1327 gerapporteerde contacten, N=13)
of tussen twee vrouwen (1%, N=11) plaatsvond, en 98% van alle contacten dus
heteroseksueel van aard was, is het niet mogelijk om verschillen in condoomgebruik
statistisch te toetsen volgens het geslacht van de partner.

Tabel 55. Gemiddelde score op belevingsitems bij het laatste seksueel contact, naar 
leeftijdsgroep (1=helemaal niet van toepassing; 5=helemaal van toepassing).

Ik was op dat ogenblik erg in de war
Ik voelde me toen aantrekkelijk 

persoon

N Gemiddelde (SD)** N Gemiddelde (SD)**

18-29 294 1.3 (0.8) 295 4.0 (1.0)

30-39 260 1.2 (0.6) 258 3.9 (1.0)

40-49 292 1.1 (0.5) 291 3.7 (1.0)

50-64 307 1.3 (0.8) 307 3.6 (1.2)

65-80 121 1.2 (0.7) 121 3.7 (1.3)

**p<.01
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7.4.2. Risico op besmetting met soa/hiv

Niet alle contacten waarbij door de partners geen condoom werd gebruikt, zijn even
risicovol in termen van een mogelijke besmetting met een seksueel overdraagbare
aandoening.

Volgens de brede definitie is een veilig contact een contact waarbij een condoom
werd gebruikt OF de respondent was zeker of helemaal zeker dat er geen risico op
besmetting was. Volgens deze brede definitie valt 4% van de contacten onder de
noemer ‘onveilig’.

Het percentage onveilige contacten verschilt daarbij volgens de leeftijd en naarge-
lang het al dan niet hebben van een partner, maar niet volgens het geslacht van de
respondent.

**p<.01; ***p<.001

Figuur 32. Percentage seksuele contacten waarbij een condoom werd gebruikt, naar leeftijd 
en geslacht van de respondent (N=1282).

Tabel 56. Percentage seksuele contacten waarbij een condoom werd gebruikt, naargelang 
het al dan niet hebben van een partner (N=1281).

N Condoom gebruikt

Totaal 1281 8.6%

Met partner 1169 6.3%***

Zonder partner 112 32.7%***

***p<.001
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Hoewel ze vaker een condoom hebben gebruikt (zie eerder), rapporteren jongeren
het vaakst een onveilig seksueel contact. De twee oudste groepen rapporteren het
minst vaak onveilige contacten (ongeacht het geslacht). In het reeds vermelde Ame-
rikaanse populatieonderzoek (Laumann et al., 1994) wordt de onveiligheid van een
seksueel contact louter aan de hand van condoomgebruik gemeten. Dit leidt ertoe
dat in deze Amerikaanse studie, in tegenstelling tot de Sexpert-resultaten, jongeren
het meest veilige contacten rapporteren.

Volgens de enge definitie is een veilig contact een contact waarbij een condoom
werd gebruikt OF een contact waarbij geen condoom werd gebruikt, maar de res-
pondent was ‘helemaal zeker’ dat er geen risico op besmetting met soa/hiv bestond
(‘zeker’ volstaat dus niet meer om het een veilig contact te noemen). Volgens deze
definitie was 14% van de seksuele contacten onveilig. Dat is 10% meer vergeleken
met de brede invulling.

Wanneer we veiligheid/onveiligheid vanuit een enge definitie bekijken, vinden we
geen statistisch significante verschillen tussen vrouwen van verschillende leeftijden,
maar wel tussen mannen onderling (Figuur 33). Mannen in de jongste leeftijdsgroe-

Tabel 57. Percentage onveilige seksuele contacten (brede definitie), naar geslacht (N=1282).

N Onveilig (brede definitie)

Totaal 1282 4.0%

Mannen 670 3.4%

Vrouwen 612 4.6%

Tabel 58. Percentage onveilige seksuele contacten (brede definitie), naar leeftijdsgroep 
(N=1282).

N Onveilig

Totaal 1282 4.0%

18-29 295 7.5%

30-39 260 4.6%

40-49 292 3.4%

50-64 311 1.9%

65-80 124 0.8%

χ²(4)=16.54; p<.01

Tabel 59. Percentage onveilige seksuele contacten (brede definitie), naargelang het al dan 
niet hebben van een partner.

N Onveilig 

Totaal 1281 4.0%

Met partner 1169 2.6%***

Zonder partner 112 18.8%***

***p<.001
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pen (18- tot 29-jarigen en vooral dertigers) rapporten volgens deze definitie vaker
een onveilig contact. Verder zijn er opnieuw verschillen tussen respondenten met of
zonder partner, ongeacht het geslacht.

In de onderstaande tabel (Tabel 62) zien we dat de meerderheid van de responden-
ten in onze bevraging die aangeven dat ze ‘zeker’ of ‘helemaal zeker’ waren dat er
geen risico op besmetting met soa/hiv was, als reden vooropstelt dat ‘ze al lang een
koppel waren met degene waarmee ze de laatste keer seks hadden (en geen onveilige

Tabel 60. Percentage onveilige seksuele contacten (enge definitie), naar geslacht (N=1282).

N Onveilig (enge definitie)

Totaal 1282 13.9%

Mannen 670 13.5%

Vrouwen 612 14.4%

***p<.001

Figuur 33. Percentage onveilige seksuele contacten (enge definitie), naar geslacht en 
leeftijdsgroep (N=1282).

Tabel 61. Percentage onveilige seksuele contacten (enge definitie), naargelang het al dan 
niet hebben van een partner (N=1281).

N Onveilig 

Totaal 1281 13.9%

Met partner 1169 11.5%***

Zonder partner 112 40.2%***

***p<.001
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seks buiten de relatie hebben gehad)’. Vrouwen geven dit nog iets vaker aan dan
mannen. Mannen geven dan weer iets vaker als argument aan dat men ‘elkaars eerste
(seks)partner’ is/was.

Er zijn ook leeftijdsverschillen: de jongste groep heeft zich naar eigen zeggen vaker
laten testen of heeft met hun sekspartner vaker in detail over het risico op een soa/
hiv gesproken, terwijl elkaars enige of eerste partner zijn vaker als argument voor
veiligheid van een contact wordt aangegeven bij respondenten vanaf 30 jaar (Tabel
63).

7.4.3. Risico op ongewenste zwangerschap

Het risico op ongewenste zwangerschap werd alleen bevraagd bij de respondenten
die aangaven dat ze bij het laatste seksueel contact geen condoom gebruikten, maar
wel zeker/helemaal zeker waren dat er geen risico op besmetting met soa/hiv was. Bij
5% van alle heteroseksuele seksuele contacten was er zo sprake van een risico op een
niet-bedoelde zwangerschap. Die vinden we iets vaker terug bij jongvolwassenen
(18-29) en dertigers (Tabel 65). Er zijn geen verschillen naargelang het al dan niet
hebben van een partner en naargelang het geslacht van de respondent.

De voornaamste reden waarom respondenten aangeven zeker te zijn dat er geen
risico was op ongewenste zwangerschap, is het gebruik van een andere contraceptie-

Tabel 62. Reden waarom zeker dat er geen risico op besmetting soa/hiv was, naar geslacht 
(N=1098).

N Laten testen Er uitgebreid 
over gesproken

Elkaars eerste 
partner

Al lange tijd 
een relatie (en 
geen onveilige 
seks buiten de 

relatie)

Al lange tijd 
een relatie + 

nog een andere 
reden

Totaal 1098 5.2% 8.9% 15.5% 59.1% 11.3%

Mannen 562 6.2% 7.3% 19.6% 56.2% 10.7%

Vrouwen 536 4.1% 10.6% 11.2% 62.1% 11.9%

χ²(4)=20.25; p<.001

Tabel 63. Reden waarom zeker dat er geen risico op besmetting soa/hiv was, naar 
leeftijdsgroep (N=1098).

N Laten testen Er uitgebreid 
over gesproken

Elkaars eerste 
partner

Al lange tijd 
een relatie (en 
geen onveilige 
seks buiten de 

relatie)

Al lange tijd 
een relatie + 

nog een andere 
reden

18-29 204 9.3% 18.6% 12.3% 45.1% 14.7%

30-39 229 4.4% 9.6% 10.0% 65.9% 10.0%

40-49 253 5.5% 8.3% 15.0% 60.5% 10.7%

50-64 295 3.7% 4.7% 17.3% 65.8% 8.5%

65-80 117 3.4% 2.6% 27.4% 50.4% 16.2%

χ²(16)=78.23; p<.001
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methode (bij respondenten jonger dan 40 jaar) of de onvruchtbaarheid of sterilisatie
van één van beide partners (bij oudere respondenten) (Tabel 66).

7.4.4. Risico op soa/hiv of ongewenste zwangerschap gecombineerd

Indien het risico op besmetting met soa/hiv wordt gecombineerd met het risico op
een ongewenste zwangerschap, wordt het globale percentage ‘risicovolle contacten’
verkregen. Vanuit de brede definitie (over elk van de elementen heel zeker of zeker
zijn) kunnen we stellen dat de grote meerderheid van de seksuele contacten (91.2%)
veilig was (Tabel 67). In een enge definitie (over elk van de elementen heel zeker
zijn) gebeurt 82% van de contacten op een veilige manier. Jongeren (14-17 en 18-

Tabel 64. Percentage onveilige contacten in termen van risico op ongewenste zwangerschap 
bij het laatste seksueel contact (beknopt), naar geslacht (N=1156).

N Onveilig

Totaal 1156 4.8%

Mannen 606 4.0%

Vrouwen 550 5.6%

Tabel 65. Aantal onveilige contacten in termen van risico op ongewenste zwangerschap bij 
het laatste seksueel contact (beknopt), naar leeftijdsgroep (N=1156).

N Onveilig

Totaal 1156 4.8%

18-29 249 7.2%

30-39 231 8.7%

40-49 266 2.6%

50-64 290 1.7%

65-80 119 4.2%

χ²(4)=19.72; p<.01

Tabel 66. Reden waarom zeker dat er geen risico op zwangerschap was, naar leeftijdsgroep 
(N=924).

N
Het was een 

veilige 
periode

Andere 
contraceptie

methode 
gebruikt

Coïtus 
interruptus

Eén van beide partners 
was onvruchtbaar/

gesteriliseerd

Er was geen 
vaginale 

penetratie

Totaal 922 9.6% 37.4% 2.3% 41.4% 3.4%

18-29 156 10.3% 68.6% 1.9% 2.6% 2.6%

30-39 171 5.8% 69.6% 1.2% 19.3% 0.6%

40-49 221 4.5% 40.7% 2.7% 43.4% 2.7%

50-64 267 12.0% 10.5% 2.2% 67.4% 3.7%

65-80 107 18.7% 0.0% 3.7% 63.6% 10.3%

χ²(20)=376.44; p<.001
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29) rapporteren meer risicovolle contacten dan alle oudere leeftijdsgroepen (Tabel
68), maar er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen.

Indien de enge definitie van een risicovol contact voor besmetting met soa/hiv in
deze gecombineerde variabele wordt gebruikt, ziet de verdeling er ongeveer hetzelfde
uit (Tabel 69). Ongeveer één op de vijf (18%) van de onderzochte seksuele contac-
ten is in dat geval een risicovol contact. Ook hier vinden we geen significant
geslachtsverschil, maar wel een verschil tussen de leeftijdscategorieën (Tabel 70).

Tabel 67. Aantal risicovolle laatste seksuele contacten (brede definitie), naar geslacht 
(N=1207).

N Onveilig (brede definitie)

Totaal 1207 8.8%

Mannen 628 7.3%

Vrouwen 579 10.4%

Tabel 68. Aantal risicovolle laatste seksuele contacten (brede definitie), naar leeftijdsgroep 
(N=1207).

N Onveilig (brede definitie)

Totaal 1207 8.8%

18-29 271 14.8%

30-39 243 13.2%

40-49 276 6.2%

50-64 296 3.7%

65-80 120 5.0%

χ²(4)=31.90; p<.001

Tabel 69. Aantal risicovolle laatste seksuele contacten (enge definitie), naar geslacht 
(N=1207).

N Onveilig (enge definitie)

Totaal 1207 17.7%

Mannen 628 16.5%

Vrouwen 579 19.2%

Tabel 70. Aantal risicovolle laatste seksuele contacten (enge definitie), naar leeftijdsgroep 
(N=1207).

N Onveilig (enge definitie)

Totaal 1207 17.7%

18-29 271 23.1%

30-39 243 24.3%

40-49 276 16.9%

50-64 296 10.3%

65-80 120 10.8%

χ²(4)=28.51; p<.001
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7.5. Besluit ‘Laatste seksueel contact’

Referenties

Bajos, N. & Beltzer, N. (2008). Les sexualités homo-bisexuelles: D’une acceptation de prin-
cipe aux vulnérabilités sociales et préventives. In N. Bajos & M. Bozon (eds.), Enquête
sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé (pp. 243-266). Paris: La Découverte.

• Driekwart van onze respondenten is in de afgelopen zes maanden seksueel actief
geweest.

• Respondenten met een partner beleefden hun laatste contact vrijwel allemaal
met hun partner. Respondenten zonder partner hebben voornamelijk seks met
‘iemand waarmee ze geen relatie, maar wel af en toe seks hebben’ of met hun ex-
partner.

• De meerderheid van de seksuele contacten is niet gepland. Dit verschilt tussen
respondenten met en zonder partner: 88% van de onderzochte seksuele contac-
ten van respondenten met een partner is ongepland. Bij respondenten zonder
partner is dit 69%.

• De eigen woning of die van de partner is de meest populaire locatie voor het
laatste seksueel contact.

• De meerderheid van de onderzochte seksuele contacten gebeurde niet onder
invloed van alcohol of drugs. Mannen uit de twee jongste groepen (18-29 jaar en
30-39 jaar) zijn vaker onder invloed van alcohol geweest. Jonge mannen (tussen
18-29 jaar) zijn vaker onder invloed geweest van drugs dan mannen uit oudere
leeftijdsgroepen.

• De meeste respondenten hebben hun seksuele contacten eerder positief tot heel
positief beleefd.

• Het percentage onderzochte seksuele contacten dat onveilig was met betrekking
tot het risico op besmetting met hiv of een soa, bedraagt 4%, bekeken vanuit een
brede definitie van veiligheid. Hierbij rapporteren de jongvolwassenen (18-29)
en dertigers meer onveilige contacten. Vanuit een enge definitie van veiligheid
was 14% van de contacten onveilig. Tussen mannen onderling vinden we daarbij
leeftijdsverschillen: mannelijke dertigers rapporteren hierbij het meest onveilige
contacten.

• De meerderheid van de respondenten beoordeelde hun contact als veilig, aange-
zien het plaatsvond binnen de context van een langdurige partnerrelatie. Een
minderheid (5%) van de seksuele contacten bleek onveilig te zijn met betrekking
tot het risico op een ongewenste zwangerschap.
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