
De survey Corona, seks en intimiteit bij mannen die seks hebben met 
mannen is uitgevoerd door Soa Aids Nederland en de Universiteit 
Utrecht, in samenwerking met RIVM en IPSR.

Het doel van het onderzoek was om beter te begrijpen hoe mannen 
die seks hebben met mannen (MSM) de coronapandemie beleven.

De deelnemers beantwoordden vragen over hun ervaringen en 
gedrag, in verschillende periodes in 2020. Ook tijdens de eerste 
“intelligente” lockdown. 

Verdeling respondenten

De ervaring van mannen die seks hebben met mannen voor en tijdens de eerste lockdown
Resultaten van de survey Corona, seks en intimiteit bij mannen die seks hebben met mannen

•  De enquête werd verspreid via social media van eind juli tot   
 begin september 2020.
•  4012 mensen begonnen de enquête, meer dan de helft vulde de  
 vragenlijst helemaal in.
•  De deelnemers waren gemiddeld 40 jaar oud.
•  Negen van de tien deelnemers noemt zichzelf homo of gay.
•  Mannen uit alle provincies van Nederland deden mee.  

Seksuele identiteit

Homo/gay 88%
Bi 8%
Hetero 1%
Anders 3%

In januari en februari vonden deelnemers sociale contacten nog 
belangrijker dan seks of gezondheid.

Belang van sociale contacten, seks en gezondheid in coronatijd
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Tijdens de eerste lockdown werd het beschermen van hun gezond-
heid het belangrijkste, terwijl het belang van seks afnam naar een 
waardering van 3 uit 5.



Minder seks, minder partners tijdens de eerste corona 
lockdown

Minder losse partners

Een deel van de mannen die onze survey invulden, heeft tijdens de 
eerste lockdown geen seks gehad. In de maanden voor de lockdown 
was 82% van de deelnemers seksueel actief. Tijdens de lockdown 
nam dat aantal met 22% af tot 64%.

Het aantal sekspartners daalde met 40% tijdens de lockdown: van 
3,5 in de twee maanden voor de eerste lockdown naar 2,1 tijdens de 
lockdown.

Het percentage deelnemers dat losse sekspartners had daalde 
tijdens de eerste lockdown met bijna de helft (46%): van 37% in de 
twee maanden voor de eerste lockdown naar 20% tijdens de 
lockdown.

De deelnemers die seksueel actief bleven tijdens de eerste lockdown 
hadden sekspartners uit een kleiner en bekender sociaal netwerk.
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Wat doen mannen om het risico op coronavirus te verkleinen 
als ze seks hebben?

Geen seks bij symptomen

Geen seks na corona-diagnose

Dit vinden mannen  het belangrijkst om zich veilig te voelen met een s
ekspartner tijdens de corona-epidemie:

Respondenten vinden het belangrijk om met hun sekspartner te 
praten over symptomen van COVID-19 en om zich te laten testen bij 
symptomen. Vrijwel alle mannen zijn bereid om hun seksleven even 
op pauze te zetten bij symptomen van corona of een COVID-19 
diagnose.
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Openheid over mogelijke COVID-19 
symptomen in de afgelopen 14 dagen

Bereidheid om te testen op COVID-19 bij 
het ervaren van symptomen

Strikt zijn wat betreft hygiëne (bijv. 
handen wassen), ook voor en na seks

Naleving van de COVID-19-regels in het 
dagelijks leven (bijv. fysieke distantiëring)

De meeste mannen zijn bereid om geen seks te hebben als zij of hun 
partners mogelijke symptomen van COVID-19 hadden in de 
afgelopen 14 dagen.

2% Helemaal niet bereid

3% Niet bereid

8% Neutraal

30% Bereid

57% Heel bereid

Na een COVID-19 diagnose is het advies om ten minste 10 dagen 
sinds de symptomen begonnen en tot 3 dagen nadat de koorts is 
gezakt binnen te blijven en geen seks te hebben. De overgrote 
meerderheid van de respondenten is bereid om geen seks te hebben 
in de geadviseerde periode na een COVID-19-diagnose.
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Naleving van de coronaregels

De coronaregels werden goed nageleefd tijdens de eerste lockdown, 
met een nalevingsscore van 4 uit 5.

Welzijn tijdens de eerste lockdown

De eerste lockdown ging onze respondenten niet in de koude kleren zitten. Mannen voelden zich tijdens de lockdown eenzamer, angstiger en 
depressiever dan hiervoor. Seks werd gemist, maar niet zo erg als sociaal en fysiek contact. 
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Minder soa-testen, vaker via Testlab

Door de coronacrisis is het lastiger om je te laten testen op hiv en 
soa’s, ook al is er voor spoedgevallen altijd plaats bij de GGD. 21% 
van de respondenten heeft zijn hiv- en soa-test uitgesteld vanwege 
corona en de lockdown. Slechts 39% van deze groep had zijn testen 
ingehaald op het moment dat ze de survey invulden. 

???

Doe mee met vervolgonderzoek

www.mantotman.nl/onderzoek

Dit zijn de voorlopige resultaten vanuit een eerste onderzoek over dit onderwerp. Omdat de coronacrisis nog niet ten einde is, hebben we een tweede 
survey opgezet. Je kunt hier aan meedoen via: 


