
Nederlandse vijftigplussers meer tevreden over 

seksleven dan Vlamingen  
 

 

Rotterdam, [datum]- Nederlandse vijftigplussers zijn over het algemeen meer tevreden 

over hun seksleven dan Vlamingen. Dit blijkt uit onderzoek van 50plusmatch onder 

1214 Nederlandse en Vlaamse vijftigplussers.  

 

Seksleven een 7 of hoger 

Van de Nederlanders geeft 42,6% zijn of haar seksleven een cijfer van 7 of hoger. Bij de 

Vlamingen is dat 36,8%. Opvallend: bij de Vlamingen geeft 20,5% zijn of haar seksleven het 

cijfer 1. Bij de Nederlanders is dat ‘slechts’ 10%. Zowel bij de Vlamingen als bij de 

Nederlanders zegt 60% niet tevreden te zijn over zijn of haar seksleven.  

 

De senioren en seks 

Bijna de helft van de Nederlandse vijftigplussers (47%) zegt dat de seks beter is geworden 

met de jaren, bij de Vlamingen is dat iets minder (40%). Op de vraag of men zelfverzekerder 

wordt in bed naarmate de jaren vorderen, antwoordden wederom meer Nederlanders positief 

(72%) dan Vlamingen (64%).  

 

Hoe vaak per maand 

Bij zowel de Belgen als Nederlanders zegt 18% 5 keer of meer seks per maand te hebben. 

Toch zegt het grootste deel minder dan 1 keer per maand seks te hebben. In beide landen 

blijkt driekwart van de ondervraagden meer waarde te hechten aan intimiteit dan aan seks.  

 

Tot slot: een vijftigplusser zegt gemiddeld drie afspraakjes te hebben voor hij of zij overgaat 

tot seks. Een onenightstand zit er bij zowel de meeste Belgen (72,5%) als Nederlanders (77%) 

niet in.  

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)     

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of heeft u interesse in een interview? Neem dan 

contact op met Casper van Diemen via www.continews.nl/contact/. Dit bericht is aangeboden 

door Continews in opdracht van 50plusmatch.     

  

Over 50plusmatch      

50plusmatch is al sinds 2006 een toonaangevende speler binnen online dating voor actieve 50-

plussers in Nederland. 50plusmatch is onderdeel van MatchMedia BV en is 

ambitieus. MatchMedia BV is – naast Nederland– ook actief in België, Zweden, Denemarken, 

Noorwegen en Finland.      
   

 

 

 

 

 


