Een op de zes jongeren checkt telefoon
tijdens seks. Bijna twee keer zo veel als
35-plussers.
Amsterdam, 22 oktober 2019 - Uit onderzoek van e-Kortingscode.nl blijkt dat 10% van
de mensen toegeeft dat zij tijdens het vrijen op hun telefoon kijken. Onder jongeren is
dit zelfs bijna twee keer zo veel, een op de zes checkt de telefoon wel eens tijdens de
seks. Dit onderzoek is gehouden onder 1100 respondenten.
Van die 10% die de telefoon controleert tijdens de seks, zegt 43% dat dit niet eenmalig is.
‘’Ik heb een eigen bedrijf en ik wil altijd bereikbaar zijn voor mijn klanten. Ja, dus ook tijdens
seks’’, aldus een anonieme geïnterviewde. De telefoon is het afgelopen jaar tussen de twee
en tien keer erbij gepakt. Van de jongeren, tussen de 18 en 35 jaar checkt zo’n 17% de
telefoon terwijl ze seks hebben. Dat is bijna twee keer zo veel als 35-plussers doen.
Telefoongebruik
De telefoon wordt er niet alleen tijdens het vozen bijgepakt, ook onder de douche weet nog
22% het voor elkaar te krijgen de telefoon te gebruiken. 69% van de respondenten gebruikt
de telefoon op het toilet, waarvan 59% eerlijk toegeeft dit dagelijks te doen. Bijna 75% van
de deelnemers slaapt met de mobiele telefoon in de buurt van hun bed. Dit deel is wel
eerder geneigd te zeggen niet gelukkig te zijn.
Over e-Kortingscode.nl
Regelmatig onderzoekt e-Kortingscode onder haar ruim 260.000 leden diverse topics in de
consumentenmarkt. In samenwerking met het ledencollectief verzamelt dit platform
dagelijks de beste acties, kortingen en kortingscodes van ruim 4.600 Nederlandse
webshops. Het gebruik van de diverse deals op e-Kortingscode zijn gratis voor alle
gebruikers.
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