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‘Ik wist dat je die vraag zou gaan stellen,’ zegt Fleur* (24) lachend terwijl ze een paaseitje in haar mond 
stopt. Ze is in een hoekje van De Drie Gezusters in Groningen gaan zitten, want dit gesprek hoeft niet 
iedereen te horen vindt ze. ‘Ik heb er dus al over nagedacht en ik denk dat ik met zo’n vijfendertig à 
veertig jongens naar bed ben geweest.’ Haar laatste verovering was twee dagen geleden. ‘Ik was met 
een vriendin op stap. In Café het Feest zag ik een lange, gespierde jongen met blond haar en blauwe 
ogen staan.’ Ze kregen oogcontact en voor Fleur het wist stond ze de rest van de avond met hem te 
kletsen. ‘Toen mijn vriendin zei dat ze wel naar huis wilde vroeg hij of ik bij hem wilde komen slapen. 
Dat deed ik.’  
 
Fleur is niet de enige die na een avondje stappen met iemand het bed induikt. Dat blijkt uit het 
onderzoek Seks onder je 25e dat vorig jaar verscheen en waar ruim 20.000 jongeren aan meededen. 
Het onderzoek is uitgevoerd door Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit, en Soa Aids Nederland 
in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal jongeren 
dat een vaste monogame relatie heeft met de laatste sekspartner is de afgelopen jaren afgenomen. 
Onder meisjes zelfs van 81 procent in 2012 naar 65 procent in 2017. Daarnaast is de laatste sekspartner 
voor steeds meer jongeren een one-night stand of een scharrel. Ook keurt bijna de helft van de 
jongeren seks zonder verliefdheid goed. Dat is een forse stijging in vergelijking met 2012, toen 
ongeveer een derde van de jongeren seks zonder verliefdheid goedkeurde. Er lijkt dus sprake te zijn 
van een veranderende seksuele norm onder jongeren. Wat zijn daar de verklaringen voor en wat zijn 
de gevolgen?  
 
Social media, perfectie en alcohol 
Het onderzoek Seks onder je 25e is eerder uitgevoerd in 2005 en in 2012. ‘In 2012 zagen we al dat er 
een lichte verandering te zien was en we zien nu dat het doorzet’, zegt Suzanne Meijer van Soa Aids 
Nederland. Dat ziet ook Tineke Mooij van Sense Noord-Nederland, het centrum voor seksuele 
gezondheid. ‘Die cultuuromslag van de afgelopen vijf jaar is enorm. Vergeleken met het onderzoek uit 
2005 en 2012 is het echt een mega verschil.’ 
 
Volgens Fleur is de veranderende norm vooral te verklaren door social media. ‘Door apps als Tinder is 
het veel makkelijker om te daten en met mensen af te spreken. Seks ligt daardoor veel meer voor het 
oprapen.’ Ook de onderzoekers van Seks onder je 25e zien een mogelijke verklaring in de opkomst van 
social media. ‘We zien dat social media vaker een rol spelen in het ontmoeten van sekspartners’, zegt 
Hanneke de Graaf van Rutgers. ‘Het is gewoon makkelijker geworden om losse partners te ontmoeten.’  
 
Door de opkomst van social media en datingapps is het bereik van jongeren dus groter geworden. Ze 
stellen het settelen daarom vaker uit om nog een beetje rond te kunnen kijken met de gedachte dat 
ze nog wel iets beters kunnen krijgen. Op Tinder kan je altijd nog een keer naar rechts swipen om te 
kijken of de volgende persoon niet nog net iets knapper, slimmer of stoerder is. Student Lex (22) 
herkent zich hierin. ‘Vroeger wist je op je twintigste al hoe de rest van je leven eruit zou gaan zien. Nu 
zijn je mogelijkheden veel groter. Al die keuzes maken dat de behoefte om je ergens aan te binden 
afneemt.’ 
 
Dit valt ook Mooij op. ‘Mensen hebben het er niet met elkaar over of hun relatie vast is. Het moment 
waarop iemand zegt ‘dit is mijn vaste partner’, dat is zo’n enorme brug heb ik het gevoel. Alsof dat al 
de partner is met wie je kinderen gaat krijgen.’ Volgens Mooij komt dit omdat alles tegenwoordig 
perfect moet zijn. ‘Je moet de perfecte relatie hebben, maar hoe weet je nou of iemand perfect is? Dat 



weet je niet. Dat kan ook de volgende zijn. Dus je moet alles proberen om erachter te komen waar de 
perfecte partner dan is.’ 
  
Voordat je überhaupt met iemand een relatie aangaat heb je tegenwoordig minstens een aantal stadia 
doorlopen en ben je een jaar verder. Je begint meestal als scharrel, iemand met wie je af en toe het 
bed deelt. Vervolgens ben je elkaars kwarrel, oftewel kwaliteitsscharrel. Je ziet elkaar regelmatig en 
het draait niet alleen maar om seks, maar ook om het voeren van goede gesprekken. Van de kwarrel 
stap je over naar de prela, ook wel de oefenrelatie genoemd. Je hebt geen andere bedpartners dan 
elkaar en er komen gevoelens bij kijken. Als de prela bevalt wordt pas de stap naar de echte relatie 
gemaakt. ‘Een relatie houdt in dat je diegene meeneemt naar je ouders,’ vertelt Mooij. ‘Maar op het 
moment dat jij je relatie mee naar huis neemt wil je ook het perfecte beeld naar binnen brengen. Hij 
of zij moet er goed uitzien, een goede studie doen, goede ouders hebben en de wereld hebben gezien.’ 
 
Naast social media en de angst om de perfecte partner mis te lopen speelt ook de latere leeftijd waarop 
jongeren alcohol mogen drinken een rol. Door de verschuiving van die leeftijdsgrens van zestien naar 
achttien jaar gaan jongeren vaak later uit. Volgens De Graaf zou het kunnen dat jongeren, als ze 
eenmaal de leeftijd hebben bereikt waarop ze uit mogen, ook meer losgaan dan vroeger. ‘En dus ook 
meer verschillende partners tegenkomen.’  
 
Social media mogen het voor jongeren dan wel makkelijker maken om met elkaar in contact te komen, 
de leeftijd waarop jongeren voor het eerst seks hebben is de afgelopen jaren gestegen van 17 naar 
18,5 jaar. Dat blijkt uit het recent verschenen onderzoek van Rutgers “Ze weten wel wat ze moeten 
typen, maar niet wat ze moeten zeggen”. Jongeren weten wel hoe ze online met elkaar moeten 
communiceren, maar offline is het een ander verhaal. De stap naar seks is dan al helemaal groot. 
Daarnaast lijkt perfectie ook een rol te spelen. De eerste keer seks moet speciaal zijn, het liefst met 
iemand waar je verkering mee hebt. De onzekerheid en de angst om te falen remmen het 
experimenteren met seks.  
 
Seks is fijn, een soa niet 
De veranderende seksuele norm van jongeren kan positieve gevolgen hebben. Fleur is er bijvoorbeeld 
door haar ervaringen achter gekomen wat zij prettig vindt tussen de lakens. ‘Ik merk ook dat ik 
zelfverzekerder en mondiger ben geworden in bed, want ik durf aan te geven wat ik zelf fijn vind.’ 
Meijer van Soa Aids Nederland beaamt dit. ‘Het kan jongeren sterken en ze meer zelfvertrouwen geven 
als ze de gelegenheid hebben om te experimenteren. Als het maar gewenst, prettig en veilig is.’ 
 
Bij het gedeelte ‘veilig’ gaat het alleen vaak mis. Uit Seks onder je 25e blijkt dat vier op de tien jongeren 
geen condoom gebruikt bij een one-night stand. Van de jongeren die vaker seks hebben met dezelfde 
partner buiten een relatie, gebruikt driekwart niet altijd een condoom. Het gebruik van andere 
anticonceptiemethoden is volgens De Graaf de belangrijkste reden voor het achterwege laten van een 
condoom.  ‘‘We vertrouwden elkaar’ en ‘met condoom is het minder lekker’ scoort ook hoog’, stelt De 
Graaf. 
 
Fleur heeft nooit seks met een condoom. Ze vraagt er ook nooit naar bij jongens. ‘Ik ben op dat 
moment een beetje te goed van vertrouwen. Als ze een soa hebben, gaan ze geen seks met mij hebben 
denk ik dan.’ Ze heeft nog nooit meegemaakt dat een jongen het voorstelde om het met condoom te 
doen. Tot afgelopen weekend. ‘Hij wilde het absoluut niet zonder condoom doen,’ zegt Fleur bijna vol 
ongeloof. ‘Dat was echt de eerste keer dat ik dat heb meegemaakt.’ Lex gebruikt wel altijd een 
condoom. ‘Behalve als ik vaker met een persoon seks heb. Dan vertrouw je elkaar na een tijdje 
volledig.’  
 
Als een gedeelte van de jongeren het condoom links laat liggen, zijn het aantal seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa’s) de afgelopen jaren dan ook toegenomen? Uit het onderzoek Seks onder je 25e 



blijkt dat het aantal positieve soatesten gelijk is gebleven in vergelijking met 2012. Ook Mooij ziet bij 
haar op de soapoli dat het vindpercentage de afgelopen jaren niet is gestegen. ‘We zien wel steeds 
meer mensen op de poli, maar het vindpercentage gaat daarin in dezelfde lijn mee.’ Uit cijfers van 
Sense Noord-Nederland blijkt dat in Groningen in 2017 meer dan vijfduizend jongeren de soapoli 
bezochten. Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van 2016. Van die jongeren bleek 24 procent 
een soa te hebben, net zoveel als in 2016.  
 
Dat er meer mensen op de soapoli’s komen valt zowel Mooij als Meijer op. ‘Als wij het toestaan kunnen 
wij de poli 24/7 opengooien en dan is er nog een wachtrij,’ zegt Mooij. Of de jongeren ervan leren is 
maar de vraag. ‘Wij hebben hier een groep die zich doodschaamt en die zien wij ook eigenlijk nooit 
meer terug’, vertelt Mooij. ‘Maar wij zien hier ook een groep die languit op de stoel in een joggingbroek 
zit te wachten. Dat zijn onze draaideurklanten. Met hen proberen we wel een gesprek te voeren om 
te kijken of je een gedragsverandering kan realiseren, maar dat is lastig.’ 
 
Aangezien Lex altijd een condoom gebruikt, heeft hij nog nooit een soa gehad. Wel heeft hij zich, toen 
hij terugkwam van zijn reis door Azië vorig jaar, laten testen. ‘Gewoon voor de zekerheid, want op reis 
is de kans op rare dingen toch groter.’ Fleur noemt het een wonder dat zij nog maar twee keer een soa 
heeft gehad. De eerste soa kreeg ze van haar ex-vriendje. Het bleek chlamydia te zijn. De tweede keer 
liep ze een soa op na een one-night stand. ‘Ik had alleen geen tijd om een soatest te doen omdat ik de 
volgende dag naar Aruba zou vliegen voor een stage van een paar maanden, maar ik wist van de vorige 
keer wat de symptomen waren. Dus heb ik van de huisarts zowel medicijnen voor chlamydia als 
gonorroe meegekregen. Dat hielp.’  
 
De seksuele norm is dan wel veranderd, maar er is nog steeds sprake van een dubbele moraal. Dit 
betekent dat iemand het hebben van veel sekspartners sterker afkeurt voor meisjes dan voor jongens. 
Uit onderzoek blijkt dat onder jongeren, tussen de achttien en twintig jaar, 19 procent van de jongens 
en 3 procent van de meisjes het hebben van veel sekspartners sterker afkeurt bij meisjes dan bij 
jongens. Mooij betreurt dat. ‘Als een vrouw tien sekspartners heeft gehad in een half jaar dan is ze een 
slet, maar als een jongen dat heeft is het een toffe peer.’ 
 
Het uitstellen van seks 
De veranderende seksuele norm geldt niet voor alle jongeren. Zeker conservatief christelijke en 
islamitische jongeren zijn in vergelijking conservatiever in hun opvattingen over seks voor het huwelijk 
of seks zonder verliefdheid. Zo geeft 63 procent van de conservatief christelijke jongeren aan eerst te 
willen trouwen voordat ze seksueel actief worden. Onder deze groep valt ook Anne (22). Zij heeft vijf 
jaar een relatie met Ronald (23), maar stelt seks uit totdat ze getrouwd is. ‘Ronald en ik zijn allebei 
gereformeerd vrijgemaakt en dus op dezelfde manier opgevoed’, vertelt Anne. ‘In de Bijbel staat dat 
je moet wachten met seks tot je getrouwd bent, maar wat daarmee bedoeld wordt is dat je jezelf moet 
beschermen. Seks is iets heel intiems, dat wil je het liefst met één persoon delen.’  
 
Altijd makkelijk vindt Anne het niet. Om verleidingen uit de weg te gaan kiezen zij en Ronald er 
bijvoorbeeld bewust voor om niet samen op vakantie te gaan. ‘Maar zo erg is het ook weer niet om te 
wachten hoor. Je hebt nog zoveel jaren straks. Daarnaast weet ik ook niet precies wat ik mis. Dat is 
misschien wel weer een voordeel.’ Anne keurt de jongeren die er wel een vrije seksuele moraal op 
nahouden niet af. ‘Je moet doen wat je zelf wilt, maar ik denk wel van: bescherm jezelf. Als je een vaste 
partner hebt is het anders, maar als je elk weekend met een ander in bed ligt... Waar is dat goed voor? 
Waar is dan die belangrijke connectie?’ 
 
Dat is ook voor Fleur de reden om niet zomaar meer met een jongen het bed in te duiken. ‘Het is veel 
fijner als ik iets opbouw met iemand, gevoelens ontwikkel en dan seks heb. Dan betekent het echt 
wat.’ Daarnaast merkte ze dat jongens geen respect meer voor haar hadden als ze snel met ze naar 
bed ging. ‘Nu ik wacht, merk ik dat mannen langer geïnteresseerd in mij zijn.’ Dit wil niet zeggen dat 



Fleur nooit meer zomaar met iemand naar bed gaat. ‘Soms heb ik ook nog wel seks zonder gevoelens 
hoor. Zeker als ik al een tijdje geen seks heb gehad, dan heb ik wel een one-night stand. Vroeger waren 
het alleen tien jongens in een jaar, nu zijn het er hooguit twee.’ Spijt van haar wilde jaren heeft Fleur 
niet. ‘Ik vind het mooi dat iedereen zo vrij is en kan doen wat hij of zij wil. Ik heb mij in ieder geval 
prima vermaakt.’ 
 
*Naam is gefingeerd. Echte naam is bij de auteur bekend.  
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