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Abstract 

In de hedendaagse drukke maatschappij lijkt nog steeds sprake te zijn van verveling. Deze 

verveling kan ook optreden in de seksuele relatie, ook wel seksuele verveling genoemd. 

Verveling kan leiden tot het zoeken naar sensaties. In het geval van seksuele verveling lijkt 

het waarschijnlijk dat er gezocht zal worden naar seksuele sensaties. Dit literatuuronderzoek 

bestudeert de symptomen van seksuele verveling en of dit leidt tot het zoeken naar nieuwe 

seksuele sensaties. Uit onderzoek blijken mannen vaker en sneller seksuele verveling te 

ervaren dan vrouwen en raken zij op dat moment meer seksueel geïnteresseerd in andere 

mensen. Bij vrouwen neemt de seksuele interesse bij seksuele verveling zowel voor de partner 

als andere mensen af. Verveling leidt tot zoekgedrag naar seksuele sensaties als seksuele 

fantasieën, masturbatie en seks met anderen. Geconcludeerd wordt dat het er inderdaad op 

lijkt dat seksuele verveling kan leiden tot zoekgedrag naar seksuele sensaties en dat vooral 

mannen hiernaar op zoek zullen gaan. Vervolgonderzoek wordt voorgesteld om de 

vermoedelijke samenhang tussen seksuele verveling en zoekgedrag naar seksuele sensaties te 

verduidelijken. 
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Seksuele verveling  

Aan het begin van de relatie is de passie tussen Henkjan en Denise volop aanwezig, ze willen 

continu bij elkaar zijn, tijd met elkaar doorbrengen en seks met elkaar hebben. Na een paar 

maanden begint de passie wat af te nemen, ze zijn inmiddels al bekend met elkaar en de 

nieuwigheid is er vanaf, ook de frequentie van seks lijkt af te nemen. Het lijkt eigenlijk alsof 

Henkjan en Denise in hun relatie enigszins verveeld zijn geraakt. Maar wat is verveling dan 

precies? Literatuur over verveling geeft verschillende definities. Sundberg, Latkin, Farmer en 

Saoud (1991) beschrijven verveling als de ervaring van eentonigheid, gebrek aan motivatie en 

interesse bij de gebeurtenissen in iemands eigen leven. Farmer en Sundberg (1986) 

beschrijven verveling in gevoelens die ervaren worden, zoals bijvoorbeeld depressie, 

hopeloosheid, ontevredenheid en gebrek aan motivatie. Hatocollis (1972) ziet verveling als 

een soort gat in de tijd, waarin men de aandacht niet kan focussen op de omgeving en dat dit 

gat een gevoel van ‘iets anders willen’ veroorzaakt zonder precies te weten wat dat dan moet 

zijn. Allemaal beschrijven deze onderzoekers verveling net wat anders en voegen zij iets 

nieuws toe. Samengenomen zou men verveling kunnen zien als een staat waarin je een gevoel 

van ontevredenheid en een gebrek aan motivatie ervaart, in reactie op een omgeving die niet 

stimulerend is, waarbij het moeilijk is de aandacht vast te houden. 

 Verveling kan verschillende gevolgen hebben, een van deze gevolgen werd net al 

genoemd namelijk depressie (Farmer et al. 1986). Daarbij kunnen ook symptomen als angst, 

een gevoel van hopeloosheid, gevoelens van alleen zijn en vijandigheid voorkomen 

(Vodanovich, Verner & Gilbride, 1991, aangehaald in: Chaney & Chang, 2005). Het effect 

van verveling blijft niet alleen bij het ervaren van emoties en gevoelens maar kan ook tot 

specifieke disfunctionele gedragingen leiden, zoals vormen van verslavingen. Het blijkt dat 

mensen die in hoge mate geneigd zijn verveeld te raken vaker alcohol en drugs gebruiken om 

verveling te vermijden (Harris, 2000, aangehaald in: Chaney & Blalok, 2006). Daarnaast zijn 

mensen die een gokverslaving hebben in het dagelijks leven vaker geneigd verveeld te raken 

dan mensen die geen gokverslaving hebben (Blaszczynski, McConaghy & Frankova, 1990).  

 Verveling heeft niet alleen negatieve gevolgen maar kan ook positieve gevolgen met 

zich meebrengen. Verveling kan een stimulans zijn om te zoeken naar verandering, denk 

bijvoorbeeld aan verveling op de werkvloer, dat leidt tot verminderde tevredenheid op het 

werk en kan leiden tot het zoeken naar een nieuwe baan (Kass, Vodanovich & Callender, 

2001; Cornelissen, 2009). Verveling is daarmee een staat die ons kan helpen te ontwikkelen. 

Een ander gebied waar verveling een positief gevolg kan hebben, is bij de behandeling van 

mensen met afwijkende seksuele arousal patronen. Een voorbeeld van zo’n patroon is dat een 
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man uitermate opgewonden raakt bij het zien van panty’s om een vrouwenbeen. De ervaren 

arousal kon bij deze man zelfs zo heftig zijn, dat de man zijn zelfcontrole verloor en vrouwen 

aanrandde. Bij de behandeling werd getracht panty’s niet meer als opwindend te laten ervaren 

maar als een stimulus die verveling zou oproepen (Marshall & Lippens, 1977). Dit werd 

bewerkstelligt door de man veelvuldig en langdurig te laten masturberen terwijl hij 

beschikking had over een panty. De behandeling duurde 1,5 uur per keer en werd negen keer 

herhaald. Na drie sessies werd het voor de man al lastig om nog extreem opgewonden te raken 

en aan het eind van de behandeling gaf de man aan zowel bij de behandeling als in het 

dagelijks leven geen last meer te hebben van dit afwijkende patroon. De man gaf zelfs aan dat 

hij blij was dat de behandeling voltooid was, opdat hij zich niet meer hoefde te vervelen 

tijdens de saaie sessies. Bijzonder is dat een stimulus die eerst hele sterke reacties 

veroorzaakte nu geen reactie of zelfs een negatieve reactie oproept en dat dit alleen gebeurde 

door er veelvuldig mee in aanraking te komen. Dit kan gezien worden als een vorm van 

seksuele verveling, wat in houdt dat een stimulus die opwinding en zin in seks veroorzaakte, 

onderhevig raakt aan verveling en daardoor als negatief of saai ervaren gaat worden. De 

vondst van dit onderzoek kan veel bijdragen aan de behandeling van afwijkende seksuele 

patronen, maar schept daarentegen ook het vermoeden dat verveling ook bij ‘gezond’ seksueel 

gedrag kan optreden. Denk hierbij aan twee mensen die over een langere termijn seks met 

elkaar hebben. Deze mensen, meestal in een relatie, komen op deze manier veelvuldig met 

elkaar in contact en dit zou kunnen betekenen dat er net als bij deze behandeling seksuele 

verveling kan ontstaan, in dit geval jegens de partner. 

 Dat binnen een relatie seksuele verveling kan ontstaan lijkt aannemelijk gezien het feit 

dat de duur van de relatie negatief samenhangt met de seksuele tevredenheid binnen de relatie 

(Pederson & Blekesaune, 2003). Deze samenhang zou door seksuele verveling verklaard 

kunnen worden, omdat wanneer een relatie langer duurt, mensen op langere termijn seks met 

elkaar hebben en seksuele verveling kan ontstaan. Dit resultaat wordt ondersteund door de 

bevinding dat het ontbreken van vernieuwing en spanning bij seks samenhangt met een 

verminderde relatiekwaliteit (Aron, Norman, Aron, McKenna & Heyman, 2000). Een gebrek 

aan vernieuwing en spanning zou men kunnen zien als een vorm verveling. Hoewel het hier 

gaat om verminderde relatiekwaliteit en niet specifiek seksuele verveling, kunnen we toch 

deze verbinding maken, omdat deze twee aspecten positief met elkaar samenhangen 

(Rostosky, Galliher, Welsh & Kawaguchi, 2000). Er is al veel onderzoek gedaan naar 

seksuele ontevredenheid maar eigenlijk nog maar weinig onderzoek naar specifiek seksuele 

verveling en de oorzaken en gevolgen daarvan. Een probleem met de literatuur die in deze 
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these besproken zal worden, is het feit dat de oorzaken van seksuele verveling ook vaak 

gevolgen kunnen zijn en andersom. Een kort voorbeeld hiervan is desinteresse in de partner. 

Door desinteresse in de partner kan seksuele verveling ontstaan maar seksuele verveling kan 

ook leiden tot deze desinteresse. Om dit probleem op te lossen zal in deze these niet 

gesproken worden over oorzaken en gevolgen van seksuele verveling maar over symptomen 

van seksuele verveling.  Deze symptomen zouden kunnen verschillen tussen mannen en 

vrouwen. Het blijkt namelijk dat mannen een hogere seksdrive hebben dan vrouwen 

(Baumeister, Catanese & Vohs, 2001). Dit uit zich in dat mannen meer gedachten over seks 

hebben en meer seksueel (zoek)gedrag vertonen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat mannen 

minder snel seksueel verveeld raken omdat hun behoefte aan seks veel hoger is. De 

symptomen van seksuele verveling en eventuele sekseverschillen zullen in deze these nader 

onderzocht worden.  

 Stel dat één of beide partners nu deze symptomen van seksuele verveling ervaart, wat 

gebeurt er dan? Een van de mogelijke theorieën die hier duidelijkheid in schept is de theorie 

dat verveling leidt tot zoekgedrag naar sensaties en een drang naar nieuwe stimulaties 

(Zuckerman, 1979). Een sensatie is eigenlijk een gebeurtenis of situatie waardoor iemand 

arousal en een soort van opwinding ervaart. Seks past goed in het beeld van een sensatie en 

kan dus een van de sensaties zijn waarnaar bij seksuele verveling gezocht wordt. Het is 

aangetoond dat mensen die verveeld zijn seksueel getinte grappen en opmerkingen leuker 

vinden dan mensen die niet verveeld zijn (Forabosco, & Ruch, 1993), dit duidt op een 

verhoogde interesse in seks wanneer men verveeld is. Kan het zijn dat mensen die binnen een 

relatie seksueel verveeld zijn juist op zoek gaan naar seksuele sensaties als nieuwe seksuele 

stimuli?  

 Het is belangrijk de symptomen van seksuele verveling en het zoekgedrag naar 

seksuele sensaties te onderzoeken omdat dit een grote invloed kan hebben op het verloop van 

relaties. Seksuele verveling kan specifieke problemen veroorzaken in de tevredenheid met de 

relatie en het zoekgedrag naar andere seksuele sensaties kan de relatie in gevaar brengen. 

Kennis van seksuele verveling kan daardoor bijdragen aan relatietherapieën en meer inzicht 

verschaffen in seksuele gedragingen binnen relaties. De centrale vraag in deze these luidt: 

Wat zijn de symptomen van seksuele verveling en leiden deze symptomen tot het zoeken naar 

nieuwe seksuele sensaties? 

 In de eerste paragraaf worden de symptomen van seksuele verveling onderzocht, 

hierbij zal ook gekeken worden naar sekseverschillen. In de tweede paragraaf zal seksueel 

zoekgedrag nader onderzocht worden. 
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De symptomen van seksuele verveling 

De symptomen van seksuele verveling kunnen veel invloed hebben op het verloop van de 

relatie. Stel dat door seksuele verveling de interesse in partner beduidend minder wordt, dan 

kan dit leiden tot serieuze relatieproblemen. Het is daarom interessant te onderzoeken welke 

symptomen kenmerkend zijn voor seksuele verveling. Hoewel in het verleden al veel 

onderzoek is verricht naar seksuele ontevredenheid en bijbehorende symptomen is seksuele 

verveling nog nauwelijks onderzocht. In de inleiding werd kort vermeld dat er een verschil 

tussen mannen en vrouwen in seksdrive bestaat en dat deze verschillen ook wel eens kunnen 

betekenen, dat er sekseverschillen in seksuele verveling bestaan. Deze paragraaf zal eerst 

bevestigen dat deze  sekseverschillen inderdaad bestaan en vervolgens met deze kennis de 

symptomen van seksuele verveling onderzoeken. 

 Het meeste onderzoek naar de symptomen van seksuele verveling maakt gebruikt van 

de sexual boredom scale (SBS) (Watt & Ewing, 1996). Deze schaal bestaat uit self-report 

vragen over het seksleven van mensen binnen een relatie. Bij onderzoek naar de validatie en 

betrouwbaarheid van deze schaal werd een sekseverschil in seksuele verveling ontdekt; 

Mannen zijn vaker en in hogere mate seksueel verveeld dan vrouwen (Watt & Ewing, 1996). 

Dit geldt voornamelijk voor jonge mannen, respectievelijk gevolgd door oudere mannen, 

oudere vrouwen en jonge vrouwen. Verder bleek dat seksuele verveling negatief samenhangt 

met de frequentie van seks, zin in seks en plezier tijdens seks en positief samenhangt met 

fantasieën over seks met anderen (Watt & Ewing, 1996). Dat seksuele verveling vaker en 

hogere mate bij mannen voorkomt kan betekenen dat mannen de symptomen sterker ervaren 

dan vrouwen. Het kan daarentegen ook zijn dat mannen meer of andere symptomen ervaren 

dan vrouwen. Een manier om sekseverschillen in de symptomen te verduidelijken is door de 

deelnemers niet alleen een vragenlijst in te laten vullen, maar daarbij de vragenlijst en de 

gegeven antwoorden met de deelnemer door te spreken.  

 Door de vragenlijst met de deelnemer door te spreken kunnen ook meteen andere 

problemen worden aangepakt. In dit geval betreft de vragenlijst nogal intieme vragen, 

waardoor de kans op sociaal wenselijke antwoorden groter is. Daarnaast kan de vraagstelling 

de antwoorden van een persoon beïnvloeden; Stellingen op een vragenlijst zijn vaak kortaf 

gesteld en zeker bij seksueel getinte vragen zouden mensen de vraag heftiger kunnen 

interpreteren dan bedoeld is, en daardoor minder sterk antwoorden. Door de vragenlijst met de 

deelnemers door te nemen kan nieuwe informatie ontdekt worden, de kans op sociaal 

wenselijkheid verkleind worden en het effect van de vraagstelling verminderd worden. 
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Mannen ervaren vaker en in hogere mate seksuele verveling dan vrouwen, daarom zal eerst 

onderzocht worden wat mannen precies ervaren. Twaalf mannen, zowel homo- als 

heteroseksueel, met een relatie die minimaal zes maanden duurde, vulden de SBS in en werd 

een vraaggesprek mee gehouden  (Tunariu & Reavey, 2003). Al deze mannen gaven aan dat 

seksuele verveling een verschijnsel is dat bij een relatie hoort. Maar hoe deze mannen de 

seksuele verveling en bijbehorende symptomen ervaren verschilt. Het blijkt dat er twee 

soorten mannen zijn; De man die individueel ingesteld is en de man die relationeel ingesteld 

is. De individuele man vindt dat hij recht heeft op goede seks of hij dat nou van zijn partner 

krijgt of iemand anders. Als hij vreemdgaat dan hij kan hij daar niets aan doen omdat het 

volgens hem in zijn natuur ligt. Bij dit soort mannen wordt de partner door seksuele verveling 

minder belangrijk en zal de verveling een afstand en verminderde interesse in de relatie 

creëren. De man die relationeel ingesteld is, accepteert de seksuele verveling als iets wat bij 

de relatie hoort. De ontevredenheid zal voornamelijk beperkt blijven tot het seksleven en de 

tevredenheid met de relatie evenals de liefde voor partner zal vrijwel onaangetast blijven. 

Deze mannen gaven aan voor de relatie te blijven vechten en hun best zouden doen het 

seksleven op te leuken in plaats van het ergens anders te zoeken. Zowel de individuele als de 

relationele man werd bij dit onderzoek vertegenwoordigd en seksuele geaardheid hing niet 

samen met deze instelling. De mannen gaven aan dat de instelling van de man afhangt van of 

iemand klaar is voor een relatie of niet en of de man echt van zijn partner houdt. De 

symptomen van seksuele verveling blijken tussen mannen te verschillen, vanwege 

onderscheid tussen de individuele en de relationele man. Onbekend is nog wat voor of 

vrouwen dezelfde of andere symptomen ervaren en of er ook sprake is van twee soorten 

vrouwen.  

Een aantal jaren later werd het voorgaand onderzoek herhaalt en deze keer werden ook 

vrouwen bij de studie betrokken (Tunatiu & Reavey, 2007). Het meest saillante symptoom 

van seksuele verveling voor beide seksen is dat seks met de partner niet meer als bevredigend 

ervaren wordt en blijkt bij vrouwen wat sterker aanwezig te zijn dan bij mannen. Dit 

symptoom wordt gevolgd door seksuele desinteresse in de partner, wat door mannen wat 

sterker ervaren wordt dan door vrouwen. Deze twee symptomen van seksuele verveling, die 

bij beide seksen het sterkst aanwezig, kunnen een grote invloed hebben op de relatie; Seks 

wordt niet meer als positief ervaren en een belangrijke interesse in de partner gaat verloren. 

Een interessant sekseverschil in de symptomen is dat bij vrouwen een verlies van interesse in 

seks een belangrijk symptoom van seksuele verveling is en bij mannen juist het 

tegenovergestelde het geval blijkt te zijn. Bij mannen is een symptoom van seksuele verveling  
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namelijk een extra erotische focus op mensen buiten de relatie.  Deze resultaten trekken de 

bevinding van de individuele en relationele man enigszins in twijfel. Seksuele verveling 

zorgde namelijk bij alle mannen in dit onderzoek voor desinteresse in de eigen partner en 

seksuele interesse in andere mensen. Het kan zijn dat de individuele en de relationele man niet 

bestaan, maar aannemelijker lijkt dat hoewel alle mannen deze erotische focus op anderen 

ervaren, de instelling van de man bepaalt hoe hij hierop ageert; de individuele man kan 

bijvoorbeeld eerder seks buiten de relatie zoeken dan de relationele man, dit zal in de 

toekomst nader onderzocht moeten worden. Een opmerkelijke bevinding is dat vrouwen hun 

enthousiasme in seks verliezen en daarbij ook niet op een andere partners focussen. Hoewel 

dit niet onderzocht is zou dit kunnen betekenen dat er bij vrouwen geen onderscheid te maken 

is in de individuele en relationele vrouw en dat vrouwen over het algemeen meer 

relatiegericht zijn. Als er wel sprake zou zijn van een individueel ingestelde vrouw zou deze 

vrouw bij seksuele verveling in principe ook een erotische focus op andere mensen moeten 

ontwikkelen.  

Het sekseverschil in deze interesse in seks is opmerkelijk te noemen. Waarom hebben 

mannen bij seksuele verveling meer interesse in seks met andere mensen en verliezen 

vrouwen zowel jegens de partner als anderen hun interesse in seks? De mate van seksdrive 

kan niet te verklaren dat de seksdrive van vrouwen bij seksuele verveling afneemt en bij 

mannen juist toeneemt. Een verklaring voor het verschil zou te vinden kunnen zijn in de 

cultuur. Al eeuwenlang zijn het voornamelijk mannen die het voor het zeggen hebben in de 

wereld. Ook in het gezinsleven is het van oorsprong de man die het hoofd van het gezin is en 

daar de dominante rol inneemt. De dominantie van de man is zelfs door te voeren tot het 

eerste contact met de vrouw; Het is in onze westerse cultuur algemeen bekend dat een vrouw 

zich graag laat versieren en dat eigenlijk ook zo behoord te gaan. De vrouw wordt hierdoor bij 

het initiëren van het contact al in een passieve rol gedrukt. Het kan daardoor goed zijn dat een 

vrouw ook in haar seksueel gedrag een passieve rol inneemt. Onderzoek bevestigd dit dat de 

vrouw inderdaad een beduidend passievere rol in bed inneemt dan de man (Kiefer & Sanchez, 

2007). Dit kan betekenen dat een vrouw wanneer zij seksueel verveeld raakt in deze passieve 

rol blijft zitten en op die manier eigenlijk haar interesse in seks verliest. Omdat de man vanuit 

de cultuur gezien een dominante rol heeft en daarmee actief contact zoekt en seks initieert kan 

dit verklaren dat seksuele verveling bij de man kan leiden tot sterkere seksuele interesse in 

anderen. Alleen blijkt dat in tegenstelling tot men zou verwachten westerse mannen hun 

seksuele dominantie lijken te onderdrukken (Kiefer & Sanchez, 2009). Zou het dan toch de 

hogere seksdrive zijn die seksueel zoekgedrag stimuleert of is er nog iets anders aan de hand? 
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Het onderzoek dat aantoonde dat mannen seksuele dominantie onderdrukken is alleen 

uitgevoerd bij mannen. Het kan daardoor inderdaad zo zijn dat mannen hun seksuele 

dominantie onderdrukken maar dat betekent niet dat deze dominantie niet alsnog sterker 

aanwezig is dan bij vrouwen. Het sekseverschil in de interesse in seks bij seksuele verveling 

lijkt goed verklaard te kunnen worden door de rol van seksuele passiviteit, toekomstig 

onderzoek zal de validiteit van deze verklaring moeten onderzoeken.  

Naast de bovenstaande symptomen is voor de man een belangrijk symptoom van 

seksuele verveling een gevoel van bekendheid; De vrouw is bekend terrein en minder 

interessant om te ontdekken (Tunatiu & Reavey, 2007). Dit laatste symptoom ervaart de 

vrouw nauwelijks, zij ervaart daarentegen vaak irritatie over het feit dat de partner niet zijn 

best in bed doet (Tunatiu & Reavey, 2007). Al deze symptomen scheppen het vermoeden dat 

binnen de heteroseksuele relatie de man de aanleiding van de seksuele verveling van de 

vrouw kan zijn. Een man is namelijk vaker en in hogere mate seksueel verveeld, wat betekent 

dat hij eerder seksuele verveling kan ervaren dan de vrouw en daardoor zijn interesse verliest 

in de eigen partner en meer interesse krijgt in andere partners. Een logisch gevolg daarvan is 

dat hij minder zijn best in bed doet, wat een belangrijk symptoom van seksuele verveling bij 

vrouwen is. Of de man inderdaad de oorzaak kan zijn van de seksuele verveling van de vrouw 

zal in toekomst onderzocht moeten worden. 

Geconcludeerd kan worden dat seksuele verveling gepaard gaat met specifieke 

symptomen, waarbij sekseverschillen bestaan in de ervaring daarvan. Zo blijkt ten eerste dat 

mannen vaker en heviger seksuele verveling ervaren dan vrouwen (Watt & Ewing, 1996). Er 

lijkt sprake te zijn van twee soorten mannen, de relationele en de individuele man. 

Verminderde bevredigende seks en desinteresse in de partner zijn zowel bij mannen als bij 

vrouwen de meest ervaren symptomen, maar waarbij de vrouw haar interesse in seks in het 

algemeen verliest, ontwikkelt de man juist extra seksuele interesse in andere mensen (Tunatiu 

& Reavey, 2007). Een mogelijke verklaring voor dit laatste effect kan de rol van passiviteit bij 

seks zijn; Vrouwen nemen bij seksueel gedrag vaak een passieve rol in (Kiefer & Sanchez, 

2007), waardoor zij bij seksuele verveling in deze passiviteit blijven hangen hun interesse in 

seks verliezen. Mannen nemen daarentegen vaak een actieve rol bij seksueel gedrag in en 

zullen bij seksuele verveling dan ook actief geïnteresseerd raken in anderen. Daarnaast is een 

belangrijk onderscheidt in de symptomen van seksuele verveling dat de man de vrouw als niet 

vernieuwend ervaart, en de vrouw vooral irritatie ervaart over de moeite die de man in bed 

doet. De resultaten geven het vermoeden dat de man binnen de relatie weleens de aanleiding 

kan zijn voor seksuele verveling van de vrouw. Nu is vastgesteld dat seksuele verveling een 
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substantiële invloed op het seksleven en de relatie heeft, is het interessant te kijken naar hoe 

mensen met deze symptomen omgaan. 

 

Seksuele verveling en zoekgedrag naar seksuele sensaties 

Seksuele verveling blijkt gekenmerkt door specifieke symptomen, die tussen sekse 

verschillen. Belangrijk is te onderzoeken hoe mensen met deze symptomen omgaan. Als 

mensen seks onbevredigend vinden en de interesse verliezen in de partner, gaan zij dan op 

zoek naar andere seksuele partners of vormen van seksuele stimulatie? Er is geen onderzoek 

gedaan naar de invloed van seksuele verveling op het zoekgedrag naar seksuele sensaties, 

daarom zal in deze paragraaf literatuur besproken worden die algemene verveling koppelt aan 

seksueel gedrag. Met algemene verveling wordt het soort verveling bedoelt die in de inleiding 

gedefinieerd is. Er zal vanaf nu gesproken over verveling (algemene verveling) en seksuele 

verveling. Als verveling blijkt samen te hangen met zoekgedrag naar seksuele sensaties, lijkt 

het zeer aannemelijk dat ook seksuele verveling dit zoekgedrag kan bewerkstelligen;  

Seksuele verveling betreft seksueel gedrag en mensen kunnen juist hun seksuele behoefte 

willen bevredigen door in het geval van seksuele verveling naar andere seksuele sensaties op 

zoek te gaan.  

 Begonnen zal worden door te kijken of seksuele verveling kan leiden tot zoekgedrag 

naar individuele seksuele sensaties. Met individuele seksuele sensaties wordt seksueel gedrag 

bedoelt dat vaak individueel beoefend wordt, zoals het kijken van porno en masturbatie. Dit 

werd onderzocht door te kijken of mensen die in hoge mate geneigd zijn verveeld te raken 

deze individuele gedragingen vaker uitvoerden dan mensen die minder geneigd zijn verveeld 

te raken (Gana, Trouillet, Martin & Toffart, 2001). Het blijkt dat mensen die in hoge mate 

geneigd zijn verveeld te raken vaker masturberen en porno kijken. Mannen deden dit vaker 

dan vrouwen, en jonge mensen vaker dan oudere mensen. Seksuele verveling lijkt dus te 

kunnen leiden tot masturbatie en het kijken van porno. Uit de vorige paragraaf bleek dat 

seksuele verveling samenhangt met meer seksuele fantasieën (Watt & Ewing, 1996; Tunariu 

& Reavey, 2003; Tunariu & Reavey, 2007), deze seksuele fantasieën zouden seksueel gedrag 

als masturbatie extra kunnen stimuleren. Naast individuele seksuele sensaties kunnen seksueel 

verveelde mensen ook op zoek gaan naar andere mensen om seks mee te hebben. 

 Een belangrijke hedendaagse manier om op te zoek te gaan naar seks is het internet, 

waar seks makkelijk en snel te vinden is. Op dit gebied is vooral onderzoek gedaan naar 

homoseksuele mannen die het internet gebruiken voor cyberseks en het afspreken van 

seksdates. Een van de redenen waarom deze mannen excessief het internet opduiken om seks 
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te vinden, blijkt het veranderen van de stemming te zijn, verveling is daar een van (Chaney & 

Dew, 2003). De samenhang tussen de mate van neiging tot verveling en seksueel 

(zoek)gedrag op het internet werd onderzocht bij homoseksuele mannen (Chaney & Blalok, 

2006). Mannen die in hoge mate geneigd waren verveeld te raken besteedden meer uur op het 

internet en vooral meer uur aan het zoeken van seks via het internet dan mannen die minder 

geneigd waren verveeld te raken. Dit zoeken van seks bestond zowel uit cyberseks als uit 

seksdates. Met dit onderzoek zijn verveling en het zoekgedrag naar seksuele sensaties met 

anderen duidelijk met elkaar in verband gebracht, wat het aannemelijk maakt dat dit ook het 

geval kan zijn bij seksuele verveling. Er is in principe geen directe reden om aan te nemen dat 

deze samenhang niet bestaat voor heteroseksuelen maar bevestiging hiervan is noodzakelijk. 

Omdat het verband tussen verveling en zoekgedrag naar seks met anderen voor 

heteroseksuelen nog niet duidelijk is, zal nu literatuur besproken worden dat zich hierop 

focust. Onder Afrikaanse Amerikanen werd de samenhang tussen de neiging tot verveling en 

seksueel gedrag kwalitatief onderzocht onder heteroseksuele mensen (Adimora, Schoenbach, 

Martinson, Donaldson, Fullilove & Aral, 2001). Dit onderzoek bleef niet beperkt tot het 

zoeken van seks via internet maar focuste zich vooral op seksueel gedrag met mensen in 

dezelfde buurt. Dit seksueel gedrag werd onder andere gemeten door te vragen naar het aantal 

seksuele partners in de afgelopen maand. Er werd een positieve samenhang gevonden tussen 

de mate van neiging tot verveling en het aantal sekspartners. Met deze bevinding worden 

verveling en seksueel gedrag nogmaals direct met elkaar in verband gebracht. Seksuele 

verveling zou dus ook bij heteroseksuele mensen kunnen leiden tot het zoeken naar seks met 

anderen. Naast een direct verband tussen de mate van neiging tot verveling en het aantal 

seksuele partners, werd in dit onderzoek ook een indirect verband gevonden. Zoals in de 

inleiding al beschreven werd, kan verveling leiden tot misbruik van alcohol en drugs. De 

resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de neiging tot verveling positief samenhangt met 

misbruik van deze middelen en dat dit misbruik vervolgens weer positief samenhangt met het 

aantal sekspartners. Verveling kan dus zowel direct als indirect leiden tot het zoeken van 

seksuele sensaties met anderen. Er is nu aangetoond is dat seksuele verveling kan leiden tot 

zoekgedrag naar zowel individuele seksuele sensaties als seksuele sensaties met anderen. Men 

kan hier spreken van een soort gradaties, waarbij individueel seksueel gedrag minder 

spannend is als seksueel gedrag met iemand anders. Een nog spannendere seksuele sensatie 

dan seks met iemand anders kan, vanwege het risicovolle karakter, onveilige seks zijn.  

Mensen die verveeld zijn en op zoek gaan naar sensaties zouden daarvoor voor deze 

extra spannende variant van seks kunnen kiezen. De samenhang tussen verveling en het 
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hebben van onveilige seks is belangrijk te onderzoeken, omdat onveilige seks grote gevolgen 

kan hebben. Denk bij deze gevolgen aan seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) als 

HIV en syfilis, die ernstige gevolgen hebben voor de mensen die er besmet mee zijn. Bij het 

onderzoek met de Afrikaanse Amerikanen werd ook een positieve samenhang gevonden 

tussen het de mate van neiging tot verveling en het hebben van een SOA (Adimora et al., 

2001). De kans op een SOA is bij veilige seks relatief klein is, wanneer de mate van de 

neiging tot verveling samenhangt met het hebben van een SOA, is het waarschijnlijk dat deze 

samenhang te verklaren is door onveilige seks. Deze bevinding bevestigt het vermoeden dat 

mensen die seksueel verveeld zijn niet alleen op zoek kunnen gaan naar seks met anderen 

maar ook op zoek kunnen gaan naar onveilige seks met anderen. Het is wel zo dat in veel 

Afrikaans Amerikaanse wijken armoede heerst en er sprake is van veel laagopgeleide mensen, 

dit bleek ook het geval te zijn bij het onderzoek van Adimora et al. (2001). De gevonden 

resultaten zouden daarom ook verklaard kunnen worden door het feit dat mensen geen geld 

hadden voor goede seksuele bescherming en weinig educatie over veilige seks genoten 

hebben.  

Vanwege de methodologische kritiekpunten van het onderzoek onder de Afrikaanse 

Amerikanen is het belangrijk de samenhang tussen verveling en het hebben van onveilige seks 

te onderzoeken bij mensen uit een welvarender milieu. Onder studenten aan de universiteit is 

correlationeel onderzoek gedaan naar onveilig seksgedrag bij heteroseksuele mensen (Gold & 

Karmiloff-Smith, 1992). De studenten werd gevraagd twee seksuele ervaringen in de 

afgelopen zes maanden te herinneren; Één waarin zij bijna onveilige seks hadden gehad, maar 

de bewuste beslissing hadden genomen dit niet te doen en één waarin zij daadwerkelijk 

onveilige seks gehad hadden. Vervolgens werd de deelnemers gevraagd de dagen waarop 

deze gebeurtenissen plaatsvonden te herinneren, waarbij de bedoeling was dat zij konden 

vertellen hoe deze dag eruit zag, wie deze sekspartner was (bijvoorbeeld, partner of anoniem 

contact) en hoe zij zich die dag voelden. Door te vragen naar hoe de deelnemers zich die 

dagen voelden werd gemeten of de deelnemers zich op deze dagen verveelden of niet. Om te 

controleren of de studenten bekend waren met de risico’s van onveilige seks werd deze kennis 

getest en bij 96 % van de studenten waren deze risico’s bekend. De resultaten stonden 

lijnrecht tegenover de bevindingen van het onderzoek van Adimora et al. (2001). Het bleek 

namelijk dat de mensen die zich op de dag van het seksuele contact verveelden in grotere 

mate veilige seks hadden dan de mensen die zich niet verveelden. Dit gevonden contrast is 

lastig te verklaren maar uiteindelijk staan Gold en Karmiloff-Smith (1992) sterker omdat het 

hier correlationeel onderzoek betrof en de samenhang tussen verveling en onveilige seks bij 
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Adimora et al. (2001) kwalitatief onderzocht werd. Daarnaast is bij Gold & Karmiloff-Smith 

(1992) aangetoond dat de studenten goed op de hoogte waren van de risico’s die onveilige 

seks met zich meebrengt. Maar wanneer uitgegaan wordt van Gold en Karmiloff-Smith 

(1992) blijft nog onduidelijk waarom juist verveelde mensen minder onveilige seks bleken te 

hebben dan onverveelde mensen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat verveling een 

negatieve staat is en de deelnemers die niet verveeld waren, waarschijnlijk in een positievere 

staat waren. Er is namelijk aangetoond dat mensen met een positieve stemming de wereld en 

andere mensen positiever ervaren (Moskowitz, 2005) en hun kansen voor de toekomst irreëel 

positief inschatten (Moskowitz, 2005). Dit  kan betekenen dat mensen eerder denken dat de 

partner met wie zij seks willen hebben geen SOA heeft en de kans dat zij zelf een SOA 

oplopen kleiner inschatten dan daadwerkelijk het geval is. De mogelijke samenhang tussen 

seksuele verveling en zoekgedrag naar onveilige seks blijft voorlopig nog enigszins 

onduidelijk.. Er lijkt sprake te zijn van twee situaties, of er is geen samenhang tussen seksuele 

verveling en het zoeken naar onveilige seksuele sensaties, of de samenhang bestaat wel maar 

andere processen, zoals de invloed van de positieve stemming,  hebben een grotere invloed op 

het wel of niet bedrijven van onveilige seks. Volgens Adimora et al. (2001) heerst in arme 

Afrikaans Amerikaanse wijken vaak een negatieve stemming, dit zou verklaren waarom het 

effect van verveling en het hebben van een SOA hier wel gevonden werd. Hoe de samenhang 

tussen seksuele verveling en onveilig seksueel gedrag er precies uitziet zal in de toekomst 

nader onderzocht moeten worden.  

 De bovenstaande onderzoek versterken het vermoeden dat seksuele verveling kan 

leiden tot zoekgedrag naar seksuele sensaties. Verveling kan leiden tot zoekgedrag naar 

seksuele sensaties als masturbatie (Gana et al., 2001), seksuele contacten via het internet 

(Chaney & Dew, 2003; Chaney & Blalok, 2006) en in het echt (Adimora et al., 2001). Omdat 

bij seksuele verveling het probleem juist bij seks ligt, kan men verwachten dat bij seksuele 

verveling net als bij verveling gezocht zal worden naar seksuele sensaties. Om dit te 

bevestigen is onderzoek noodzakelijk. De samenhang tussen seksuele verveling en onveilig 

seksueel gedrag blijft nog onduidelijk. Het lijkt erop dat er wel een positieve samenhang 

tussen verveling en onveilige seks bestaat, maar andere processen een sterkere invloed op 

onveilig seksueel gedrag hebben. Gezien het feit dat alleen mannen bij seksuele verveling een 

interesse in seks met anderen krijgen en vrouwen hun interesse in seks verliezen, zullen 

vooral mannen bij seksuele verveling op zoek gaan naar deze sekuele sensaties. 

 

Conclusie 
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Uit onderzoek kan geconcludeerd worden dat seksuele verveling zich uit in specifieke 

symptomen, waarbij de ervaren symptomen tussen de seksen verschillen. Zo ervaren mannen 

vaker en intenser seksuele verveling dan vrouwen (Watt & Ewing, 1996). Verminderde  

bevrediging tijdens de seks en desinteresse in de partner blijken zowel bij mannen als bij 

vrouwen de meest ervaren symptomen te zijn (Tunatiu & Reavey, 2007). Bij vrouwen bleek 

als symptoom vooral sprake van irritatie over de inzet in bed van de partner  en bij mannen 

vooral een gevoel van bekendheid (Tunatiu & Reavey, 2007). Verder leidt bij vrouwen 

seksuele verveeldheid tot een verminderde interesse in seks terwijl bij mannen juist meer 

interesse in seks ontstaan alleen dan gericht naar andere mensen. Een verklaring hiervoor kan 

de passiviteit van vrouwen in seksueel gedrag zijn. Tenslotte kan er wat relaties betreft ook 

sprake zijn van twee soorten mannen, de relationele man en de individuele man (Tunariu & 

Reavey, 2003). Het sterke vermoeden dat seksuele verveling kan leiden tot het zoeken naar 

seksuele sensaties lijkt door de besproken literatuur zeer aannemelijk. Seksuele verveling lijkt 

positief samen te hangen met masturbatie, het kijken naar porno (Gana et al., 2001) en het op 

zoek gaan naar seks via internet (Chaney & Dew, 2003; Chaney & Blalok, 2006) of in het 

echt (Adimora et al., 2001). De samenhang tussen seksuele verveling en onveilige seks is nog 

onduidelijk, hoewel het erop lijkt dat deze wel bestaat maar andere processen een sterkere 

invloed op dit zoekgedrag hebben. Vanwege de verhoogde mate van interesse in seks bij 

seksueel verveelde mannen zullen vooral mannen naar deze seksuele sensaties op zoek gaan. 

 Kritiek op het onderzoek naar verveling en zoekgedrag naar seksuele sensaties betreft 

dat er niet gekeken is of de deelnemers zich in een relatie bevonden of niet. Het is dan ook 

lastig te zeggen of verveelde mensen met een relatie ook deze seksuele sensaties zouden 

zoeken. Maar het lijkt zeker voor seksuele verveling toch aannemelijk dat mensen met een 

relatie op zoek gaan naar seksuele sensaties; Bij onderzoek werd een positieve samenhang 

gevonden tussen seksuele verveling en het aantal seksuele partners in iemands leven (Watt & 

Ewing, 1996). Mensen die in hun leven regelmatig seksuele verveling ervoeren, hebben dus 

over het algemeen meer seksuele partners gehad dan mensen die weinig of geen seksuele 

verveling ervoeren, dit bleek zowel bij mannen als vrouwen het geval. De in deze besproken 

literatuur schept het vermoeden dat vooral seksueel verveelde mannen dit tijdens de relatie op 

zoek gaan naar seksuele sensaties, gezien hun erotische focus op andere mensen. Omdat 

vrouwen ook meer seksuele partners hebben, wordt gesteld dat voor vrouwen seksuele 

verveling eerder een aanleiding is om de relatie te beëindigen en op deze wijze aan meer 

seksuele partners komen dan vrouwen die minder vaak seksueel verveeld zijn. Onderzoek 

heeft inderdaad aangetoond dat vrouwen bij seksuele ontevredenheid, waarvan seksuele 
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verveling een substantieel onderdeel is, inderdaad meestal de stap nemen om de relatie te 

verbreken terwijl dit bij mannen beduidend minder het geval blijkt te zijn (Hill, Rubin & 

Peplau, 1976). Deze onderzoeken versterken het vermoeden dat vooral mannen met seksuele 

verveling binnen een relatie op zoek zullen gaan naar seksuele sensaties en vrouwen bij 

seksuele verveling eerder de relatie zullen verbreken dan op zoek gaan naar seksuele 

sensaties.  

 Het verlies van interesse in seks van de vrouw, werd in deze these verklaard door de 

rol van seksuele passiviteit. Wanneer deze rol in de toekomst onderzocht wordt is het 

interessant niet alleen naar verschillen tussen de seksen te kijken maar ook de verschillen 

binnen de seksen te onderzoeken. In de westerse wereld is de vrouw steeds meer aan het 

emanciperen, het lijkt niet meer dan logisch dat deze emancipatie ook zal plaatsvinden in het 

seksueel gedrag van de vrouw. Het kan zijn dat de vrouw door emancipatie steeds minder 

seksueel passief wordt, wat ertoe zal leiden dat ook vrouwen vaker tijdens de relatie  

zoekgedrag naar seksuele sensaties met anderen zullen vertonen. Wanneer bij longitudinaal 

onderzoek binnen de seksen de mate van passiviteit vergeleken wordt met seksueel gedrag 

kan deze culturele verschuiving worden bevestigd. Hoewel mannen volgens de theorie van 

passiviteit actiever ingesteld zijn en eerder op zoek zullen naar seksuele sensaties, kan het zijn 

dit zoekgedrag afhangt van de instelling van de man, die zowel relationeel als individueel kan 

zijn. Interessant is te onderzoeken of voornamelijk de individuele man dit zoekgedrag 

vertoont en dit gedrag bij de relationele man beperkt blijft tot seksuele fantasieën en 

individueel seksueel gedrag als masturbatie en het kijken van porno.   

Kritiek op het onderzoek naar de symptomen van seksuele verveling en de samenhang 

van verveling met zoekgedrag naar seksuele sensaties bestaat voornamelijk uit het feit dat er 

geen experimenteel onderzoek naar verricht is. Helaas is dat ook vrijwel onmogelijk, omdat 

het niet ethisch verantwoord is ervoor te zorgen dat mensen binnen de relatie seksueel 

verveeld raken en vervolgens de symptomen en het zoekgedrag te onderzoeken. Onderzoek is 

hierdoor bij voorbaat al aangewezen op correlationeel en kwalitatief onderzoek. Wat 

eventueel wel een mogelijkheid voor experimenteel onderzoek kan zijn is mensen laten 

inleven in iemand die wel of niet seksueel verveeld is en vervolgens te vragen of en in welke 

mate zij naar specifieke seksuele sensaties op zoek zouden gaan. Hoewel het in dit onderzoek 

bij hypothetische situaties blijft, kan de informatie die dit onderzoek toevoegt in combinatie 

met correlationeel onderzoek wel een breder beeld van seksuele verveling verschaffen. 

Ten slotte is interessant te onderzoeken of er in andere culturen ook sprake is van 

seksuele verveling en de zoektocht naar seksuele sensaties. Men kan zich namelijk afvragen 
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of seksuele verveling niet een cultureel verschijnsel is. Onze cultuur focust erg op plezier 

hebben in seks en dat het belangrijk is dat men goede, vernieuwende en stimulerende seks 

heeft. Dit blijkt ook wel uit alle media, waarin seksuele tevredenheid veel aan bod komt. In 

andere culturen hoeft helemaal geen sprake te zijn van deze focus, denk bijvoorbeeld aan 

culturen waarin het geloof een belangrijke rol speelt. Vanuit het geloof gezien heeft seks 

alleen het doel om kinderen te maken, plezier is daarbij van ondergeschikt belang. Het kan 

daarom zijn dat in andere culturen helemaal geen sprake is van seksuele verveling.  

 Alvorens deze laatste aspecten onderzocht kunnen worden is het eerst belangrijk aan te 

tonen dat er inderdaad een samenhang tussen seksuele verveling en zoekgedrag naar seksuele 

sensaties bestaat. Dit kan gedaan worden door hiernaar onderzoek te verrichten bij een 

sample, met zowel hoog als laag seksueel verveelde mensen. Belangrijk is hierbij de 

deelnemers te vragen naar tal van seksuele gedragingen en de frequentie daarvan. De rol van 

passiviteit bij dit zoekgedrag kan vastgesteld worden door de mate van seksuele passiviteit te 

meten en deze bij de analyses te betrekken. 

Dat er sprake is van specifieke symptomen bij seksuele verveling is duidelijk. 

Onduidelijk is nog hoe mensen binnen een relatie nou precies met deze seksuele verveling 

omgaan en hoe relaties geholpen kunnen worden bij het in stand houden van de relatie en 

deze te verbeteren. Er is nog een lange weg te gaan, die zeker geen verveling zal opwekken.   

 

Onderzoeksvoorstel 

Uit de bovenstaande besproken literatuur blijkt dat seksuele verveling mogelijk kan leiden tot 

zoekgedrag naar verschillende soorten seksuele sensaties (Adimora et al., 2001; Chaney & 

Blalok, 2006; Gana et al., 2001). Op basis van deze literatuur wordt de volgende hypothese 

gesteld; Mensen die seksueel verveeld zijn, zullen in grotere mate masturberen, porno kijken, 

fantaseren en seksueel contact met anderen zoeken dan mensen die weinig of niet seksueel 

verveeld zijn in de relatie. Gezien het feit dat bij seksuele verveling bij vrouwen de interesse 

in seks verloren gaat en bij mannen deze interesse juist versterkt maar dan jegens anderen 

(Tunatiu & Reavey, 2007), wordt de hypothese gesteld dat mannen in hogere mate 

zoekgedrag naar seksuele sensaties vertonen dan vrouwen.  

Een mogelijke verklaring voor het feit dat vrouwen bij seksuele verveling hun 

interesse in seks verliezen en mannen niet blijkt de rol van seksuele passiviteit. Op basis van 

deze informatie worden de volgende hypothesen gesteld: Vrouwen die in hoge mate passief 

zijn in seksueel gedrag, zullen in mindere mate seksuele sensaties zoeken dan vrouwen die in 

lage mate passief zijn. Vrouwen zullen meer passief ingesteld zijn dan mannen. Mannen die 
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in hoge mate passief ingesteld zijn zullen in mindere mate seksuele sensaties zoeken dan 

mannen die in lage mate passief zijn. 

Deze studie zal zich richten op het verband tussen seksuele verveling en zoekgedrag 

naar seksuele sensaties en de rol van seksuele passiviteit bij dit proces. Mensen die zich in een 

relatie bevinden of eerder een relatie hebben gehad zullen worden getest op seksuele 

verveling in de huidige of laatste relatie. De deelnemers zal vervolgens gevraagd worden naar 

specifieke seksuele gedragingen en de mate van passiviteit.  

Verwacht wordt dat deelnemers die in hoge mate seksueel verveeld zijn meer 

verschillende en frequenter seksuele sensaties gezocht zullen hebben dan mensen die in lage 

mate seksueel verveeld zijn. Daarnaast wordt verwacht dat mannen dit meer gezocht zullen 

hebben dan vrouwen. Er wordt ook verwacht dat vrouwen meer seksueel passief zullen scoren 

dan mannen en dat seksueel verveelde deelnemers die hoger scoren op seksuele passiviteit 

minder verschillende en minder frequent seksuele sensaties gezocht zullen hebben dan 

deelnemers die minder seksueel passief ingesteld zijn.  

 

 

Methode 

Proefpersonen 

Een groot aantal proefpersonen zal betrokken moeten worden om een substantieel 

aantal seksueel verveelde mensen in de sample te hebben. Daarom wordt gestreefd naar 

minimaal 500 deelnemers. Belangrijk is dat deze proefpersonen zich nu in een relatie 

bevinden of eerder in hun leven een relatie gehad hebben. Een deel van de deelnemers zal 

benadert worden bij instellingen waar relatietherapie gegeven wordt, in de hoop daar stellen 

met seksuele verveling te treffen. De rest van de deelnemers zullen via het internet, door 

middel van advertenties, of op straat worden benadert. Op deze manier kunnen ook mensen 

bereikt worden die niet perse relatieproblemen ondervinden, die zullen dienen als 

controlegroep. 

Materialen 

Er zal een test worden ontwikkeld die via het internet afgenomen zal worden, opdat 

mensen deze vragenlijst thuis in de veiligheid en anonimiteit van hun eigen huis kunnen 

doorlopen. Gezien de aard van de vragen lijkt dat een goede manier om anonimiteit te 

waarborgen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren. De vragenlijst 

kan maar één keer per IP adres ingevuld worden en de tijdsduur van het invullen zal gemeten 

worden, om proefpersonen die de vragenlijst snel doorgeklikt hebben te kunnen verwijderen.  
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Een van de vragenlijsten die zal worden afgenomen is de sexual boredom scale (SBS; 

Watt & Ewing, 1996). Met deze vragenlijst wordt gemeten in welke mate iemand seksueel 

verveeld is of niet. De SBS bestaat uit 18 items waarvan een voorbeeld item is: ‘Ik geef de 

voorkeur aan seksuele relaties die spannend en onvoorspelbaar zijn’ en ‘Ik zal niet in een 

relatie blijven die seksueel saai is’. Deelnemers kunnen op een schaal van één (zeer zwak van 

toepassing)  tot zeven (zeer sterk van toepassing)  aangeven in welke mate de uitspraak nu of 

de laatste relatie van toepassing is. De minimale score op de vragenlijst is 18 en staat voor een 

lage mate van seksuele verveling, de maximale score is 126 en staat voor een hoge mate van 

verveling.  

Een tweede vragenlijst die gebruikt zal worden is de schaal van passief seksueel 

gedrag (Sanchez, Kiefer & Ybarra, 2006). Deze schaal bestaat uit zes stellingen namelijk: ‘Ik 

neig een onderdanige rol in te nemen tijdens seksuele activiteiten’,  ‘Ik geef de voorkeur aan 

een onderdanige rol tijdens seksuele activiteiten’, ‘Ik neig een passieve rol in te nemen tijdens 

seksuele activiteiten’, ‘Ik geef de voorkeur aan een passieve rol tijdens seksuele activiteiten’, 

‘Ik neig de dominante rol tijdens seksuele activiteiten aan te nemen’ en ‘Ik geef de voorkeur 

aan de meer dominante, actieve rol tijdens seksuele activiteiten’. Deelnemers kunnen op een 

schaal van één (zeer zwak van toepassing)  tot zeven (zeer sterk van toepassing)  aangeven in 

welke mate de uitspraken op hen van toepassing zijn. De minimumscore is zes en staat voor 

een lage mate van passiviteit, de maximumscore is 42 en staat voor een hoge mate van 

passiviteit.  

Het zoekgedrag naar seksuele sensaties zal gemeten worden door naar tal van deze 

sensaties te vragen. De vragen zullen zich richten op verschillende vormen van deze seksuele 

sensaties. Er zullen vragen gesteld worden over fantasieën; ‘Hoe vaak per week fantaseer je 

over seks?’, ‘Hoe vaak per week fantaseer je over seks met je partner?’, ‘Hoe vaak per week 

fantaseer je over seks met een vreemde?’, ‘Hoe vaak per week fantaseer je over seks met een 

bekende die niet je partner is?’. Om te meten of mensen op zoek zijn naar andere vormen van 

intimiteit, zullen dezelfde vragen als hierboven gesteld worden alleen dan zal gevraagd 

worden naar zoenen en vasthouden, deze gedragingen kunnen daarnaast gezien worden als 

onderdeel van of een opstap naar seks. Verder zullen een aantal vragen gesteld worden over 

masturbatie, namelijk naar de frequentie van masturbatie per week, frequentie van masturbatie 

terwijl naar porno gekeken wordt, frequentie van masturbatie terwijl gefantaseerd wordt over 

de partner, frequentie van masturbatie terwijl over iemand anders (onbekend) gefantaseerd 

wordt, frequentie van masturbatie terwijl over iemand anders (bekend) gefantaseerd wordt, 

frequentie van masturbatie achter de computer, frequentie van masturbatie thuis en tot slot de 
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frequentie van masturbatie buitenshuis. De deelnemers zal ook gevraagd worden aan te geven 

hoeveel uur per week zij kijken naar porno en erotiek. Verder zal gevraagd worden naar (het 

zoeken van) seksueel contact met iemand die niet de eigen partner is, zoals naar het aantal 

mensen waarmee op internet contact is gezocht, het aantal mensen waarmee dit in het echt is 

gebeurt, of er cyberseks plaatsgevonden heeft met webcam, of er cyberseks heeft 

plaatsgevonden zonder webcam, of er sprake is geweest van het uitwisselen van 

telefoonnummers met seksuele bedoelingen, of er sprake is geweest van telefoonseks, of de 

deelnemer gezoend heeft met andere personen dan de partner en of de deelnemer seks gehad 

heeft met andere personen dan de partner. Bij al deze vragen zal wanneer ja geantwoord 

wordt, ook gevraagd worden hoe vaak dat gebeurde en met hoeveel verschillende personen. 

Wanneer er sprake was van seks buiten de relatie zal ook gevraagd worden hoe vaak deze 

seks onveilig beoefend werd. Tenslotte zal gevraagd worden of de deelnemers met hun eigen 

partner geëxperimenteerd hebben met als doel het seksleven een impuls te geven. Al deze 

vragen zullen in random volgorde gepresenteerd worden om te voorkomen dat verveling 

optreedt, omdat er veel dezelfde soort vragen gesteld zullen worden, en eventuele effecten van 

de volgorde te voorkomen. 

Procedure 

De deelnemers zullen via internet op straat of bij de relatietherapie benaderd worden met de 

vraag of zij willen deelnemen aan dit onderzoek. De aard van het onderzoek zal kort uitgelegd 

worden en de anonimiteit zal benadrukt worden. Wanneer de deelnemer de website start zal 

hij eerst de sekse, leeftijd en opleidingsniveau noteren en vervolgens beginnen met het 

invullen van de SBS. Daarna zullen alle vragen over de seksuele sensaties doorlopen worden 

en geëindigd zal worden met de schaal van passief seksueel gedrag. 

Data-analyse 

Er zijn twee onafhankelijke variabelen namelijk sekse en de score op de SBS. De sekse is 

dichotoom gescoord en de score op de SBS is continu. Er is in dit geval sprake van een groot 

aantal afhankelijke variabelen, namelijk iedere seksuele sensatie waarnaar gevraagd wordt is 

een afhankelijke variabele. Voor iedere afhankelijke variabele kan een regressieanalyse 

uitgevoerd worden waarbij de twee onafhankelijke variabelen als predictoren dienen. Ten 

slotte kan er nog een derde onafhankelijke variabele bij de analyse betrokken worden, 

namelijk de score op de schaal van passief seksueel gedrag. Voor iedere afhankelijke 

variabele kan nogmaals een regressieanalyse uitgevoerd worden, waarbij ook deze 

afhankelijke variabele betrokken wordt. Middels een MANOVA zullen sekseverschillen in de 

score op de SBS en de schaal van passief seksueel gedrag worden onderzocht. 
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