PERSBERICHT, Amsterdam, 24 april 2014

Hoe belangrijk is seks in een relatie?
Uit onderzoek onder leden van datingsite PARSHIP* blijkt dat slechte seks niet direct het
einde van een relatie hoeft te betekenen. Slechte communicatie tussen de partners kan een
relatie echt in de problemen brengen.
Passie tussens de lakens is voor veel stellen een zeer belangrijk aspect van een goede
relatie. Maar wat als het met je partner in bed niet goed gaat en het liefdesspel ontaardt in
een verplichte oefening? Voor de meerderheid van de ondervraagden (60 procent), is dat
geen reden om de relatie te verbreken. Meer dan de helft van de mannen (58 procent) en
bijna twee derde van de vrouwen (61 procent) vindt slechte seks niet erg, mits het op andere
vlakken wel goed gaat in de relatie.
Praten en elkaar de ruimte geven minstens zo belangrijk
Mannen en vrouwen tussen de 40 en 49 jaar nemen seks serieus: 45 procent van de
ondervraagden zou de relatie verbreken als er geen pret in bed meer is. De generatie 50+
kijkt hier iets anders tegenaan: zes van de tien respondenten (64 procent) blijft bij hun
partner, ook al is er geen bevredigend seksleven meer.
Ongeveer driekwart van de mannen en vrouwen (73 procent) vindt het erg belangrijk om
goed met elkaar te kunnen praten. Hetzelfde geldt voor elkaar de ruimte geven die hij/zij
nodig heeft: met vriendinnen dingen doen is voor veel vrouwen (50 procent) een absolute
must. De heren vinden vrijheid nog belangrijker om een goede relatie te behouden: 57
procent vindt deze kleine ‘pauzes’ een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende
relatie.
Aantrekkelijkheid is een bijzaak
Spannende lingerie, strakke billen of een six-pack als turn-on? Verre van dat! Slechts een op
de vijf mannen (19 procent) en een op de zeven vrouwen (13 procent) vindt het een must dat
zijn/haar partner aantrekkelijk is. Een derde van de respondenten (34 procent) vindt het
belangrijk om dezelfde doelen in het leven te hebben.
Uitkomsten
Vraag: Laten we eerlijk zijn, kunt u zich een langdurige relatie voorstellen waar alles klopt,
behalve de seks? Kunt u met een vrouw of man samen zijn, waarbij jullie perfect bij elkaar
passen, behalve in bed?
-

-

Ja, ik kan mij een relatie voorstellen waarbij ik niet zoveel plezier in bed heb met mijn
partner maar dan moet verder alles goed zijn. (totaal 60%, mannen 58%, vrouwen
61%)
Nee, een relatie waarbij de seks niet goed is, dat kan ik mij eigenlijk niet voorstellen
(totaal 40%, mannen 42%, vrouwen 39%)

Vraag: Wat zijn volgens u de drie belangrijkste voorwaarden voor een goed functionerende
relatie?
-

Dat je altijd met elkaar kunt praten (totaal 73%, mannen 68%, vrouwen 78%)
Elkaar genoeg vrijheid geven (totaal 53%, mannen 57%, vrouwen 50%)
Dezelfde levensdoelen hebben (totaal 34%, mannen 31%, vrouwen 36%)
Dat zij/hij zelfstandig en onafhankelijk is (totaal 30%, mannen 28%, vrouwen 31%)
Dezelfde waarden (totaal 28%, mannen 26%, vrouwen 30%)
Goede seks (totaal 28%, mannen 32%, vrouwen 24%)
Dezelfde hobbies/interesses (totaal 21%, mannen 19%, vrouwen 22%)
Aantrekkelijk zijn (totaal 16%, mannen 19%, vrouwen 13%)
Samen kinderen hebben (totaal 9%, mannen 10%, vrouwen 8%)
Gezamenlijk eigendom (bijvoorbeeld onroerend goed, bedrijf) (totaal 1%, mannen
1%, vrouwen 1%)
Geen van bovenstaande (totaal 1%, mannen 0%, vrouwen 1%)

*n=1050 personen ondervraagd

Over PARSHIP
Met een succesratio van 38%, een persoonlijkheidstest en website met datingtips en -adviezen is
PARSHIP dé matchmaker en datingsite voor hoger opgeleiden in Nederland. Volg ons ook op Twitter
en Facebook.
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