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Abstract 
 

De hechtingstheorie, dewelke de emotionele binding tussen personen beschrijft,  kan een 

kader bieden voor het bestuderen van interpersoonlijke relaties, waaronder partnerrelaties. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat onveilig gehechte personen, dewelke angstig of  

vermijdend gehecht zijn, een lagere tevredenheid kennen op zowel relationeel als seksueel 

gebied. Naast het verband tussen hechting en beide vormen van tevredenheid blijkt uit eerdere 

literatuur dat relationele en seksuele tevredenheid elkaar ook wederzijds beïnvloeden. 

Bovendien bleek hechting een moderator in dit verband, waarbij angstige hechting het 

verband versterkt en vermijdende hechting het verband inhibeert. In deze studie werd 

geverifieerd of de eerder waargenomen verbanden bevestigd konden worden in deze 

grootschalige en representatieve studie die gekaderd is binnen het onderzoek dat peilt naar de 

seksuele gezondheid in Vlaanderen, namelijk SEXPERT.  In dit onderzoek werd hechting 

enerzijds en seksuele en relationele tevredenheid anderzijds, nagegaan via respectievelijk de 

ECR-R (Experiences in Close Relationships Scale-Revised) en de MMQ (Maudsley Marital 

Questionnaire) vragenlijsten. Uit de resultaten kunnen we over het algemeen besluiten dat het 

verband tussen hechting en relationele en seksuele tevredenheid bevestigd wordt. Onveilig 

gehechte personen kennen een lagere relationele en seksuele tevredenheid in vergelijking met 

veilig gehechte personen. Bovendien bleek in dit verband het effect van vermijdende hechting 

op relationele ontevredenheid belangrijker voor vrouwen in vergelijking met mannen, terwijl 

het effect van angstige hechting op seksuele ontevredenheid belangrijker was voor mannen. 

Daarnaast bestond er een correlatie tussen relationele en seksuele tevredenheid waarbij 

hechting als moderator fungeerde. Meerbepaald werd dit verband versterkt door vermijdende 

hechting, maar bleek angstige hechting geen significant modererend effect te hebben. 

Aangezien de rol van hechting in de relationele en seksuele tevredenheid bevestigd werd, 

benadrukt dit dat inzicht in hechtingsoriëntaties waardevol kan zijn voor relatietherapie.  
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Inleiding 

 

De hechtingstheorie, waarvan Bowlby de grondlegger is, wordt in dit thesisonderzoek 

behandeld. Hierbij worden interne werkmodellen besproken waarbij de ervaringen met 

de hechtingsfiguur de hechtingsstijl bepaalt. Verder gaan we in op het effect van 

hechting in partnerrelaties waarbij hechtingsoriëntaties, namelijk angst en vermijding, 

de beste reflectie van hechting vormen. Daarna zullen we dieper ingaan op het effect 

van hechting op relationeel functioneren. Vervolgens spitsen we ons specifiek toe op 

relationele tevredenheid en het verband hiervan met hechting. Daaropvolgend wordt het 

verband tussen hechting en seksueel functioneren bekeken om nadien over te gaan op 

seksuele tevredenheid en het verband tussen beide variabelen meer specifiek toe te 

lichten. We sluiten in dit thesisonderzoek af met de bespreking van relationele en 

seksuele tevredenheid en hoe hechting hierin een moderator kan zijn.  

 

 

Hechting 

 

 Hechtingstheorie. 

 

Hechting wordt door de grondlegger van de hechtingstheorie, Bowlby, gedefinieerd als 

de emotionele band tussen kind en verzorger (Bowlby, 1969/1982, 1973). Zijn 

hechtingstheorie benadrukt dat hechting een aangeboren gedragssysteem is. Dit is uit 

evolutionair perspectief belangrijk aangezien pasgeborene/zuigelingen afhankelijk zijn 

van anderen, voornamelijk in tijden van nood. Wanneer een persoon stress ervaart 

(bijvoorbeeld honger, pijn, angst) wordt het hechtingssysteem geactiveerd (Bowlby, 

1969).  Deze activatie zorgt voor de uiting van hechtingsgedragingen zoals huilen en 

nabijheid opzoeken, met als doel zorg, steun en bescherming te verkrijgen van 

significante anderen, de zogenaamde hechtingsfiguren (Bowlby 1969/1982, 1973). Dit 

initiële hechtingsgedrag noemde Bowlby (1969/1982) de primaire hechtingsstrategie. 

Deze hechtingsgedragingen resulteren in de reeds besproken emotionele band met de 

hechtingsfiguur waardoor een hechtingsrelatie wordt opgebouwd. Wanneer deze band 

opgebouwd is en hulp en nabijheid gegarandeerd is in tijden van nood, zal het kind een 
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gevoel van veiligheid ervaren. Hierdoor kan het in veilige situaties (geïnactiveerd 

hechtingssysteem) de wereld om zich heen exploreren (Bowlby, 1969/1982). Het 

besproken patroon van hechtingsgedragingen en reacties van de verzorger vormen 

hechtingservaringen die resulteren in interne werkmodellen.  

 

 Interne werkmodellen. 

Bowlby benadrukte dat de hechtingservaringen van de interactie tussen opvoeder en 

kind bepalend zijn voor de manier waarop het kind zichzelf, anderen en de omgeving 

bekijkt (Bowlby 1969/1982). Bowlby conceptualiseerde dit als interne werkmodellen 

(Bowlby, 1982). De hechtingservaringen van het kind, geven aanleiding tot interne 

werkmodellen, namelijk het beeld dat men heeft over zichzelf en over de 

beschikbaarheid van anderen (Bowlby, 1982), respectievelijk het intern werkmodel van 

het zelf en van anderen. ‘Het intern werkmodel van het zelf’ omvat de zelfwaarde, 

meerbepaald het idee bij het kind of men de responsiviteit van anderen waard is. ‘Het 

intern werkmodel van anderen’ omvatten het basisvertrouwen en de verwachtingen die 

men heeft over de beschikbaarheid en responsiviteit van de hechtingsfiguren (Bowlby 

1973). Aangezien interne werkmodellen de interpretatie van nieuwe situaties en 

gebeurtenissen stuurt (Mikulincer & Shaver, 2007), zullen ze van invloed zijn op alle 

latere relaties. Zo beïnvloeden ze het gedrag, gevoelens en verwachtingen binnen de 

partnerrelaties (Bretherton, 1992; Roisman, Collins, Sroufe & Egeland, 2005) alsook 

binnen de seksuele relatie (Grossmann, Grossmann & Waters,  2005;  Simpson, Collins, 

Tran & Haydon, 2007). Bijgevolg zijn deze van belang binnen dit onderzoek. In 

tegenstelling tot wat Bowlby poneerde, namelijk dat interne werkmodellen relatief 

stabiel blijven gedurende het hele leven (Bowlby, 1969/1982, 1973) bestaat hier rond 

een controverse in de literatuur. Algemeen wordt aangenomen dat men enerzijds 

algemene hechtingsrepresentaties heeft die hun basis hebben in de kindertijd en die zich 

generaliseren naar andere relaties (Bowlby, 1969/1982) terwijl men anderzijds 

specifieke representaties kan vormen over de hechtingservaringen binnen de 

partnerrelaties  (Crowell, Treboux & Waters, 2002).  

 

Het al dan niet beschikbaar zijn van de hechtingsfiguur bepaalt of men positieve of 

negatieve interne werkmodellen ontwikkelt. Deze interne werkmodellen zullen 
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karakteristieke patronen van hechting vormen, genaamd als ‘hechtingsstijlen’. 

Hechtingsstijlen omvatten verwachtingspatronen, noden, emoties en sociaal gedrag 

(Fraley & Shaver, 2000) en zijn gebaseerd op onderzoek van Ainsworth, Blehar, Waters 

en Wall (1978). In het volgende punt gaan we hier kort verder op in. Nadien leggen we 

ons toe op hechting binnen partnerrelaties aangezien dit de focus is van dit onderzoek.  

 

 Conceptualisatie van hechting in de ouder-kindrelatie. 

Inter-individuele verschillen in hechting, de zogenaamde hechtingsstijlen, zijn 

gebaseerd op het onderzoek van Ainsworth, Blehar, Waters en Wall (1978). Zij 

ontwikkelden de ‘Vreemde Situatie Procedure’ waarbij kinderen in een 

laboratoriumstudie geobserveerd werden tijdens momenten van scheiding en hereniging 

met hun moeder (verzorger). Aan de hand van het geobserveerde hechtingsgedrag 

identificeerden zij drie hechtingscategorieën of stijlen, waaronder een veilige, en twee 

onveilige: vermijdende en angstig-ambivalente hechtingsstijl. Veilig gehechte kinderen 

hebben moeders die warm, beschikbaar en responsief zijn. Deze kinderen gebruiken hun 

verzorgers als een ‘veilige basis’ om angst en stress te reguleren. Zij vertrouwen op de 

beschikbaarheid en responsiviteit van hun verzorger en kunnen terugkeren naar deze 

‘veilige basis’ wanneer dreiging zich voordoet om steun en troost te zoeken. Hierna 

kunnen ze weer zelfstandig exploreren. Veilig gehechte kinderen voelen zich 

comfortabel met zowel nabijheid als scheiding en zoeken contact bij hereniging met de 

hechtingsfiguur (Ainsworth et al., 1978). Vermijdend gehechte kinderen daarentegen 

gebruiken de verzorger niet voor hun emotieregulatie, zij gaan hun emoties 

onderdrukken. Bij hereniging negeren of vermijden zij de verzorger. Deze 

onverschilligheid beschermt hen tegen een mogelijke afwijzing. Een vermijdende 

hechting bij kinderen wordt bijgevolg gekarakteriseerd door de mate van afstand en 

overdreven zelfredzaamheid. Moeders van deze kinderen reageren afwijzend op 

nabijheidzoekend gedrag en zijn niet beschikbaar (Ainsworth et al., 1978). Kinderen 

met een angstig-ambivalente stijl zijn inconsistent en ambivalent in hun gedragingen 

om de verzorger te gebruiken in tijden van nood. De hereniging gaat gepaard met 

hevige emotionele reacties zoals intense kwaadheid of verdriet. Angstig gehechte 

kinderen gaan zich enerzijds vastklampen en erg afhankelijk zijn om vervolgens boos 
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en afwijzend te reageren. Moeders van deze kinderen zijn vaak onvoorspelbaar in hun 

zorg of beschikbaarheid (Ainsworth et al., 1978).  

 

 Hechting in de partnerrelatie. 

 

Dit onderzoek is voornamelijk geïnteresseerd in partnerrelaties. Zoals hierboven 

besproken vormen ouders de voornaamste hechtingsfiguren in de kindertijd. Dit kent 

echter een verandering tijdens de adolescentie en volwassenheid. In deze periode 

verandert de positie van de ouders waarbij voornamelijk romantische partners de 

belangrijkste hechtingsfiguren worden (Hazan & Zeifman, 1994; Mikulincer & Shaver, 

2007). Dit komt overeen met het idee van Bowlby (1979) dat lange termijn romantische 

relaties het prototype vormen van hechtingsrelaties in de volwassenheid (Bowlby, 

1979). Verschillende onderzoekers (o.a. Bartholomew & Horowitz, 1991; Hazan & 

Shaver, 1987; Mikulincer & Shaver, 2003) werkten Bowlby’s ideeën verder uit 

waardoor men partnerrelaties de afgelopen drie decennia beter heeft kunnen begrijpen 

en meten. In wat volgt gaan we hier dieper op in. 

 

 Conceptualisatie. 

Hazan & Shaver (1987) waren de eersten die romantische liefde conceptualiseerden als 

een hechtingsproces en onderzoek deden naar hechting binnen romantische relaties. Zij 

vonden dat dit hechtingsproces binnen partnerrelaties gelijkaardig verloopt als bij de 

relatie tussen kind en verzorger. Hun bevindingen komen overeen met Bowlby’s 

oorspronkelijke idee dat het hechtingssysteem actief is gedurende het hele leven 

(Bowlby, 1979). Specifiek maten zij hechtingsstijlen aan de hand van drie stellingen, 

gebaseerd op de hechtingsstijlen die door Ainsworth et al. (1978) werden vastgelegd.  

Uit de resultaten blijkt dat de relatieve prevalentie van deze drie hechtingsstijlen, 

ongeveer dezelfde zijn bij volwassenen in vergelijking met kinderen. Zij stelden vast dat 

elk hechtingstype geassocieerd was met verschillende emoties, ervaringen en 

overtuigingen over de relatie. Meerbepaald toonden zij aan dat veilig gehechte 

volwassenen hun partner vertrouwen en veel positieve emoties en vriendschap ervaren. 

Ook voelen ze zich goed bij intimiteit en steunen en accepteren ze hun partner (Hazan 

& Shaver, 1987). Daarentegen blijken vermijdend gehechte personen een gebrekkig 
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vertouwen te hebben in hun partner en moeite te hebben met afhankelijk te zijn van hen. 

Verder vrezen ze intimiteit met hun partner. Angstig-ambivalent gehechte volwassenen 

lijken één te willen worden met hun partner en zijn gepreoccupeerd met de liefde. 

Eveneens ervaren ze veel jaloezie en zowel hoge als lage extreme emoties. Naast het 

bestaan van deze drie hechtingsstijlen in de volwassenheid, toonden Hazan en Shaver 

(1987) aan dat de verschillende gedragingen, emoties en overtuigingen die hiermee 

geassocieerd waren, reflecties zijn van onderliggend verschillende mentale modellen.  

 

Daar hechtingsprocessen ook belangrijk bleken in volwassen relaties, zette het 

onderzoek van Hazan en Shaver (1987) vele andere onderzoekers aan om hechting 

binnen de volwassenheid verder te onderzoeken. Dit resulteerde in verschillende 

classificaties en het ontstaan van verschillende meetinstrumenten om hechting binnen 

volwassen relaties te onderzoeken en te begrijpen (o.a. Bartholomew & Horowitz, 1991; 

Brennan, Clark & Shaver, 1998; Collins & Read, 1990). Bartholomew en Horowitz 

(1991) werkten de typologie voor hechting in de volwassenheid verder uit. Zij stelden 

een model voor met vier hechtingsstijlen/categorieën. Naast de reeds eerder vernoemde 

veilig en angstig-ambivalente hechtingsstijl van  Ainsworth (1978) werd de 

vermijdende hechtingsstijl opgedeeld in enerzijds de afwijzend-vermijdende hechting en 

anderzijds een angstig-vermijdende hechting. Door deze opsplitsing slaagden zij erin 

een onderscheid te maken tussen individuen die hechte relaties vermijden uit angst 

verworpen te worden en individuen die hechte relaties vermijden uit een gebrek aan 

verlangen hiernaar (Griffin & Bartholomew, 1994). De vier beschreven hechtingsstijlen 

of categorieën in de volwassenheid reflecteerden volgens Bartholomew en Horowitz een 

bepaalde combinatie van het intern werkmodel van het zelf en van de ander. De vier 

hechtingscategorieën kunnen bijgevolg geplaatst worden op twee dimensies: (1) het 

werkmodel van het zelf en (2) het werkmodel van de ander. Een visuele voorstelling is 

terug te vinden in figuur 1. 
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   Model over het zelf 

   (afhankelijkheid) 

     Positief    Negatief 

     (laag)    (hoog) 

Veilig 

Comfortabel met intimiteit en 

autonomie 

Gepreoccupeerd 

Gepreoccupeerd met relaties 

Afwijzend-Vermijdend 

Afwijzend voor intimiteit 

Tegen-afhankelijk 

Angstig-Vermijdend 

Angstig voor intimiteit 

Sociaal vermijdend 

 

Figuur 1: Model van de vier hechtingscategorieën van volwassen hechting 

(Bartholomew & Horowitz, 1991) 

 

Vandaag is de meest gebruikte manier om hechting in de volwassenheid te definiëren 

een twee dimensionale benadering van hechting, in plaats van de hierboven vernoemde 

categoriale benadering (Mikulincer & Shaver, 2007; Sibley & Liu, 2004). Collins en 

Read (1990) toonden aan dat continue dimensies onderliggend zijn aan de categorieën 

van Ainsworth en Bartholomew. Na onderzoek via factoranalyse van alle bestaande 

items van beschikbare zelfrapportage instrumenten betreffende de volwassen hechting, 

bleken twee relatief orthogonale dimensies angst en vermijding het best de individuele 

verschillen in volwassen hechting te verklaren (Brennan et al., 1998). De dimensie 

angst duidt op de mate waarin een individu zich zorgen maakt over de eventuele 

onbeschikbaarheid of een gebrekkige steun van hun partner in tijden van nood. Ze 

maken zich zorgen verworpen of achtergelaten te worden door hun partner, niet geliefd 

te zijn en niets waard te zijn voor hun partner. Ze hebben nood aan goedkeuring door 

anderen en zijn overstuur wanneer hun partner onbeschikbaar is. De dimensie 

vermijding reflecteert de mate waarin men anderen niet vertrouwt, intimiteit vermeden 

wordt en het streven naar onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en emotionele 

afstandelijkheid (Mikulincer & Shaver, 2007).  

 

Positief 
(laag) 

 
Model over 

de ander 
(vermijding) 

 
Negatief 

(hoog) 
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Lage scores op beide dimensies duiden op personen met een veilige hechtingsoriëntatie. 

Deze personen voelen zich goed bij intimiteit en wederzijdse afhankelijkheid. Ze 

vertrouwen hun partner, vertrouwen erop dat ze graag gezien worden door anderen en 

verwachten dat hun partner er zal zijn wanneer ze hem nodig hebben (Feeney, 1999; 

Mikulincer & Shaver, 2007). Terwijl hoge scores op één van beide of beide dimensies 

duiden op volwassenen met een onveilige hechtingsoriëntatie (Brennan et al., 1998; 

Lopez & Brennan, 2000). Brennan et al (1998) construeerden op basis van deze twee 

dimensies een zelfrapportage vragenlijst met 36 items die de hoogste lading kenden per 

dimensie. Heden ten dage resulteerde dit in één van de meest gebruikte instrumenten om 

hechting in de volwassenheid te meten, namelijk ‘the Experiences in Close Relationship 

scale’ (ECR). Aangezien er een consensus bestaat dat volwassen hechting het best kan 

gemeten worden op basis van deze twee dimensies, angst en vermijding (Mikulincer, 

Shaver, & Pereg, 2003) en multi-item dimensionale metingen de grootste precisie en 

validiteit vertoonden (Brennan et al., 1998; Fraley & Waller, 1998), gebruiken we 

binnen dit onderzoek de ECR; meer bepaald de herziene versie van de ECR (ECR-

Revised). De ‘ECR-Revised’ onderscheidt beter de veilige uiteinden van de beide 

schalen, angst en vermijding (Mikulincer & Shaver, 2007) en verstrekt eveneens 

betrouwbare en repliceerbare metingen van beide hechtingsoriëntaties (Sibley & Liu, 

2004). Omwille van bovenvernoemde redenen spreken we daarom in dit onderzoek van 

angstige, vermijdende en veilige hechtingsdimensies of oriëntaties, in plaats van stijlen. 

 

 Activering en werking van het hechtingssysteem in de volwassenheid. 

Om de individuele verschillen in activering en de werking van het hechtingssysteem in 

de volwassenheid te begrijpen, hanteren we het model van Mikulincer en Shaver (2003, 

2007). In dit model worden de verschillende hechtingsoriëntaties gekarakteriseerd door 

het gebruik van verschillende strategieën aangaande de activatie van het 

hechtingssysteem in tijden van nood.  

 

In het model van Mikulincer en Shaver (2003, 2007) zal men nabijheid zoeken wanneer 

het hechtingssysteem geactiveerd wordt, de zogenaamde primaire strategie. Dit is in 

overeenstemming met de basisideeën van Bowlby (1973), namelijk dat men bij 

bedreiging een primaire strategie van nabijheid zoeken gebruikt. Wanneer de 
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hechtingsfiguur als responsief wordt beoordeeld zal een persoon zich veilig voelen en 

wordt ten gevolge van de primaire strategie een veilige hechting gecreëerd. Bij 

stelselmatige onbeschikbaarheid van de partner, blijft de primaire strategie van 

nabijheid zoeken onbeantwoord. Dit resulteert in een onveilige hechting.  

 

Ten gevolge van een onveilige hechting zal een secundaire strategie ontwikkeld worden 

om hun gevoel van onveiligheid te laten dalen (Main, 1990; Mikulincer & Shaver, 

2003, 2007). Binnen de secundaire strategieën onderscheidt men een 

deactivatiestrategie en hyperactivatiestrategie, respectievelijk voor de vermijdend en 

angstig gehechte personen. De deactivatiestrategie ontwikkelt zich als reactie op 

hechtingsfiguren die nabijheidszoekend gedrag afkeuren en aandringen op vroege 

zelfstandigheid (Cassidy & Kobak, 1988). Vermijdend gehechte personen zullen 

hierdoor het hechtingssysteem deactiveren waardoor het nabijheidzoekend gedrag wordt 

geinhibeerd (Mikulincer & Shaver, 2003). Een eerste doel van deze strategie is om 

onafhankelijkheid te behouden door afstand en controle na te streven binnen de relatie. 

Zodoende vermijdt men intimiteit en beschermt men zichzelf tegen frustraties die men 

ervaart binnen de hechtingsrelatie. Als tweede doelstelling gaan vermijdend gehechte 

personen noden of emoties ontkennen die het hechtingssysteem kunnen activeren 

(Cassidy & Kobak, 1988; Main, 1990; Mikulincer & Shaver, 2003, 2007). Deze 

strategie is geassocieerd met minder stabiele relaties die gekarakteriseerd worden door 

angst voor intimiteit en lage niveaus van emotionele betrokkenheid, vertrouwen en 

cohesie (Collins & Read, 1990; Hazan & Shaver, 1987; Mikulincer & Florian, 1999). 

De hyperactivatiestrategie ontwikkelt zich als reactie op hechtingsfiguren die 

onbetrouwbaar, en onvoorspelbaar zijn. Angstig gehechte personen gaan hierdoor hun 

hechtingssysteem hyperactiveren. In tegenstelling tot vermijdend gehechte personen die 

eerder opgeven, zullen deze personen dus hun primaire strategie versterken. Hun 

ultieme doel is om nabijheid en aandacht te verkrijgen van de hechtingsfiguur waardoor 

deze meer aandacht, bescherming en steun kan bieden (Cassidy & Kobak, 1988; Main, 

1990). Deze strategie uit zich in extreme aan- en afhankelijkheid en een obsessie voor 

de partner. Alsook buitensporig aandachtsvragend en controlerend gedrag naar de 

partner toe (Mikulincer & Shaver, 2007).  De bezorgdheid om verlaten te worden of 

afgewezen te worden, wordt geuit door jaloezie of kwaadheid (Hazan & Shaver, 1987) 
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en een hoge gevoeligheid voor afnemende emotionele en fysieke nabijheid (Simpson, 

Ickes, & Grich, 1999). Ondanks de toenaderingspogingen van angstig gehechte 

personen en hun sterke angst voor verlating, zullen partners zich overweldigd voelen en 

pogingen tot toenadering afwijzen (Mikulincer & Shaver, 2003). We kunnen hierdoor 

concluderen dat ondanks de wens van angstig gehechte personen voor intimiteit en 

nabijheid (Hazan & Shaver, 1987), zij niet tot de gewenste relatie uitkomsten komen.   

 

De hantering van verschillende strategieën hangen bijgevolg samen met verschillende 

hechtingsoriëntaties en beïnvloeden gedrag, emoties en gedachten binnen de 

partnerrelatie (Mikulincer & Shaver, 2007; Shaver & Mikulincer, 2002).  

 

  Man/ vrouw verschillen.  

Brennan et al. (1998) toonden aan dat in Westerse culturen mannen meer vermijdend 

gehecht zijn binnen hun volwassen hechtingsoriëntaties. Tevens vonden Butzer & 

Campbell (2008), die gebruik maakten van de ECR-R, en de cross culturele studie van 

Schmitt et al. (2003), een gelijkaardig resultaat. Ook een Vlaamse studie met gehuwde 

koppels toont aan dat mannen meer vermijdend gehecht zijn terwijl vrouwen eerder 

angstig gehecht zijn (Del Giudice, 2011; Saroglou, 2004). Hun bevindingen komen 

overeen met de stereotype over mannen in onze westerse cultuur. Mannen worden 

gezien als meer emotioneel afstandelijk, onafhankelijk en minder bereid zich te binden 

aan de partner (Bem, 1993). Anderzijds werd er in verschillende studies aangetoond dat 

vrouwen meer angstig zijn in volwassen hechtingsoriëntaties dan mannen (Brassard, 

Lussier & Shaver, 2009; Brassard, Shaver & Lussier, 2007). Zowel een meer 

vermijdende hechting bij mannen als een meer angstige hechting bij vrouwen werd 

recent bevestigd door een meta analyse (Del Giudice, 2011). Algemeen zijn de 

verschillen die gevonden worden echter klein tot matig (Del Giudice, 2011; Schmitt et 

al., 2003).  
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Hechting en het Relationeel Functioneren 

 

Aangezien de hechtingstheorie een goed theoretisch kader bleek om volwassen relaties 

te bestuderen (Fraley & Shaver, 2000), is de hechtingstheorie onderzocht in combinatie 

met verschillende relatievariabelen, zoals o.a. conflict, stabiliteit van de relatie, 

relatietevredenheid, betrokkenheid, communicatie, attitudes en vertrouwen. Een 

veelheid aan onderzoek kon hierdoor aantonen dat individuele verschillen in 

hechtingsoriëntatie geassocieerd zijn met verschillende ervaringen binnen de relatie en 

verschillende relatieuitkomsten (o.a. Feeney, 1999; Kane et al., 2007; Pistole & 

Arricale, 2003). Men vond zowel effecten op intrapersoonlijk niveau (betreffende de 

onveilig gehechte personen zelf) als op interpersoonlijk niveau (betreffende de effecten 

op de partner van de onveilig gehechte persoon) (Kane et al., 2007). In dit onderzoek 

worden voornamelijk de effecten op intrapersoonlijk niveau onderzocht.  

  

 Hechting en relatie. 

 

In het algemeen blijkt uit verschillende studies dat veilig gehechte personen betere 

relatie-uitkomsten vertonen dan onveilig gehechte personen (o.a. Belsky, 1999; Feeney, 

1999; Mikulincer & Shaver, 2007). De longitudinale studie van Simpson (1990), die de 

impact van verschillende hechtingsstijlen op partnerrelaties naging, toonde aan dat 

veilig gehechte personen meer relatiewederzijdse afhankelijkheid, betrokkenheid, 

vertrouwen en tevredenheid vertonen dan personen met een onveilige hechting. Andere 

onderzoekers toonden eveneens een verband aan met conflicthantering, communicatie, 

positieve attitudes en stabiliteit (Duemmler & Kobak, 2001; Fitzpatrick, Fey, Segrin, & 

Schiff, 1993; Hazan & Shaver, 1987; Pistole & Arricale, 2003). Meer specifiek gaan 

veilig gehechte personen conflict als minder bedreigend ervaren waardoor zij conflicten 

op een betere manier kunnen oplossen in vergelijking met onveilig gehechte personen 

(Pistole & Arricale, 2003). Verder kunnen deze personen beter communiceren over 

intieme en persoonlijke zaken (Keelan, Dion & Dion, 1998). Daarenboven hebben zij 

meer functionele opvattingen over de relatie en staan zij meer positief ten opzichte van 

de liefde dan de angstig en vermijdend gehechte personen (Hazan & Shaver, 1987). Zij 

ervaren meer positieve dan negatieve emoties (Simpson, 1990) en hebben bijgevolg 
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meer stabiele en langdurigere relaties dan onveilig gehechte personen (Duemmler & 

Kobak, 2001). 

 

In tegenstelling tot de positieve uitkomsten die gerelateerd zijn aan een veilige hechting, 

zullen onveilig gehechte personen meer te kampen krijgen met ongunstige relatie 

uitkomsten (Feeney, 1999). Zij ervaren meer conflict en zijn geassocieerd met minder 

relatiestabiliteit, slechtere communicatievaardigheden en meer negatieve attitudes over 

de relatie (Creasey & HessonMcinnis, 2001; Fitzpatrick et al., 1993; Hazan & Shaver, 

1987). Meer specifiek ervaren zij, in tegenstelling tot veilig gehechte personen, conflict 

als meer bedreigend, komen zij minder tot een gepaste probleemoplossing (Pistole & 

Arricale, 2003) zoals bijvoorbeeld een compromis sluiten (Corcoran & Mallinckrodt, 

2000) waardoor problemen nog meer zullen escaleren (Creasey & Hesson-McInnis, 

2001). Instabiliteit in de relatie uit zich in kortdurende relaties en de grotere kans op 

scheiding (Hazan & Shaver, 1987). Toch dient men hierin een belangrijk onderscheid te 

maken tussen angstig en vermijdend gehechte personen. Angstig gehechte personen 

zullen eerder in een ongelukkige relatie blijven in tegenstelling tot vermijdend gehechte 

personen die de relatie stopzetten bij ontevredenheid (Davila & Bradbury, 2001). 

Tevens hebben zij een negatieve houding ten opzichte van hun relatie. Vermijdend 

gehechte personen geloven niet in de liefde, terwijl angstig gehechte personen hier wel 

in geloven (Hazan & Shaver, 1987) maar meer onzeker zijn over het kunnen behouden 

van een langdurige relatie. Onveilig gehechte personen hebben dus meer disfunctionele  

opvattingen en overtuigingen betreffende de relatie (Mikulincer & Shaver, 2007) en 

ervaren meer negatieve dan positieve emoties binnen hun relatie (Simpson, 1990).  

 

Gezien vele van de bovenvernoemde, met hechting geassocieerde, variabelen door 

onderzoekers binnen de relatieliteratuur geïdentificeerd zijn als correlaten van 

relationele tevredenheid en stabiliteit, volgt het verband tussen hechting en relationele 

tevredenheid hieruit voort. Hierop komen we later terug na het bespreken van 

‘relationele tevredenheid’.  
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 Relationele tevredenheid. 

 

 Definitie en operationalisering. 

Men kan stellen dat er veel dubbelzinnigheid is over de definitie van relationele 

tevredenheid. Mede doordat men doorheen de literatuur verschillende concepten zoals 

relationele of huwelijks –tevredenheid, -kwaliteit en -aanpassing door elkaar gebruikt 

(Arrindell, Boelens & Lambert, 1983). Algemeen wordt relationele tevredenheid 

gedefinieerd als  “a subjective evaluation by each relational partner of the quality, of 

happiness level, within an intimate relationship”  (p.194) (Huston & Vangelisti, 1991).  

Dit betekent dat relationele tevredenheid kan opgevat worden als een algemene 

beoordeling over de relatie, waarbij het subjectieve gevoel primeert. Binnen het kader 

van de hechtingstheorie is relationele tevredenheid afhankelijk van de bevrediging van 

hechtingsnoden. Met name, partners die de behoefte aan nabijheid kunnen vervullen, 

zijn over het algemeen tevreden met de relatie (Mikulincer & Shaver, 2007) 

 

Operationalisering van relationele tevredenheid is niet eenvoudig wegens het bestaan 

van uiteenlopende definities en equivalente termen (Sernberg & Hojjat, 1997). Om 

relationele tevredenheid in kaart te brengen zijn er verschillende meetinstrumenten 

ontwikkeld, waaronder voornamelijk vragenlijsten (Sernberg & Hojjat, 1997). Heden 

ten dage worden metingen die bestaan uit verschillende items, waaronder items die 

peilen naar de subjectieve beleving, gedragingen en specifieke interactiepatronen, als 

standaard beschouwd (Bradbury, Fincham & Beach, 2000). Voorbeelden hiervan zijn de 

Dyadic Adjustment Scale (DAS) (Spanier, 1976) de Marital Adjustment Test (MAT) 

(Locke & Wallace, 1959) en de Maudsley Marital Questionnaire (MMQ) (Crowe, 

1978). Daar in de MMQ eveneens de schaal rond seksuele tevredenheid is opgenomen, 

werd voor deze vragenlijst gekozen. Niettemin dienen we een belangrijke kanttekening 

te maken wat betreft het concept tevredenheid. Men moet namelijk steeds rekening 

houden dat tevredenheid kan verschillen naargelang het moment. Vandaar dat het nooit 

onbetwistbaar is (Gottman & Krokoff, 1989).  
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Correlaten. 

In de literatuur zijn er zowel intrapersoonlijke als interpersoonlijke correlaten van 

relationele tevredenheid in kaart gebracht (Bradbury et al., 2000; Sprecher & Hojjat, 

1997). Daarnaast wordt ook het belang van contextuele factoren benadrukt die eveneens 

de relationele tevredenheid beïnvloeden (Bradbury et al., 2000; Karney & Bradbury, 

1995), zoals bijvoorbeeld de effecten van stressvolle levensgebeurtenissen (Karney & 

Bradbury, 1995). Het belang van hechting binnen de relatie werd reeds besproken. In 

deze sectie gaan we voornamelijk in op de interpersoonlijke invloeden op relationele 

tevredenheid, daar relationele tevredenheid vanuit het hechtingskader eerder het belang 

van dyadische invloeden benadrukt. Zij conceptualiseren immers relationele 

tevredenheid als de vervulling van hechtingsnoden door de partner  (Mikulincer & 

Shaver, 2007).   

 

Vooreerst zijn communicatie en conflict als belangrijke correlaten van relationele 

tevredenheid in kaart gebracht. Verschillende onderzoekers hebben geponeerd dat 

conflicten in elke relatie voorkomen, maar dat het de probleemoplossing is die bepalend 

is voor de relatiekwaliteit en tevredenheid (Gottman, 1994; Notarius & Markman; 

1993). Gottman (1994) bestudeerde hoe koppels communiceerden tijdens conflict. Hij 

toonde aan dat ontevreden koppels meer negatief interageren met elkaar in vergelijking 

met tevreden koppels. In het bijzonder observeerde Gottman (1994) bijvoorbeeld dat 

ontevreden koppels minder tot een overeenstemming konden komen en meer kritiek en 

meningsverschillen hadden. Ook Pasch & Bradbury  (1998) toonden aan dat tevreden 

partners eerder wederzijds begrip vertonen dan hun partner te beschuldigen of te 

verwerpen. Anderzijds toonde Cahn (1983) aan dat wanneer de ene partner het gevoel 

heeft verstaan te worden door de andere partner, men meer relationele tevredenheid 

ervaart. Het meest bekende communicatie patroon wordt beschreven als het “demand-

withdrawal’’ partroon (Christenssen, 1987). Hierbij zal de ene partner, meestal de 

vrouw, de andere bekritiseren en zagen voor verandering terwijl de andere partner, 

meestal de man, de discussie probeert te vermijden en zich terugtrekt. Beide reacties 

zullen elkaar versterken en leiden tot nog meer relationele ontevredenheid (Christensen, 

1987). Zowel conflicthantering als de balans tussen positieve en negatieve 

communicatie is bepalend voor de relationele tevredenheid (Gottman, 1994). Ten slotte 
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is meer recent ook steun in verband gebracht met relationele tevredenheid binnen de 

partnerrelatie. Verschillende studies hebben hierdoor kunnen aantonen dat personen die 

meer steun rapporteren ook meer tevreden zijn binnen hun relatie (Acitelli & Antonucci, 

1994; Julien & Markman, 1991)  

 

Naar deze correlaten wordt tevens gepeild in de vragenlijst die we gebruiken om het 

concept relationele tevredenheid te meten.  

  

 Man/ vrouw verschillen. 

Voorgaande literatuur vertoont een grote inconsistente omtrent de man/vrouw 

verschillen in relationele tevredenheid. Er werd zowel een hogere (Brassard, Lussier & 

Shaver, 2009; Sanchez, Phelan, Moss-Racusin, Good, 2012), lagere (Butzer & 

Campbell, 2008; Yucel & Gassanov, 2010) als gelijke (Santtila et al., 2008) mate van 

tevredenheid bij vrouwen aangetoond in vergelijking met mannen. 

 

 Hechting en relationele tevredenheid. 

 

Het verband tussen hechting en relationele tevredenheid werd significant bevonden in 

verschillende studies (o.a. Belsky, 1999; Butzer & Campbell, 2008; Feeney, 2008; 

Kachadourian, Fincham & Davila, 2004). Algemeen rapporteren veilig gehechte 

personen een grotere tevredenheid met hun relatie, in vergelijking met onveilig gehechte 

personen (Butzer & Campbell, 2008; Feeney, 1999). Dit effect wordt zowel gevonden 

bij koppels die daten (Kachadourian et al., 2004) als bij koppels met meer langdurigere 

relaties, zoals getrouwde koppels (Feeney, 1999). Echter wel blijken er 

nuanceverschillen te bestaan naargelang de relatieduur betreffende het effect van de 

verschillende hechtingsoriëntaties (Feeney, Noller & Roberts, 1998). Bij koppels die 

pas daten staat initimiteit voorop, waardoor vermijdend gehechte personen een groter 

negatief effect hebben op dit soort relatie. Ontevredenheid binnen het huwelijk wordt 

dan weer sterker voorspeld door angstige hechting (Feeney et al., 1998; Brassard, 

Shaver & Lussier, 2007) 
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Naast de reeds besproken effecten van hechting op de relationele tevredenheid van de 

persoon zelf (intrapersoonlijk niveau), vond men eveneens effecten op de relationele 

tevredenheid van de partner (interpersoonlijk niveau). Algemeen tonen studies aan dat 

individuen met een onveilig gehechte partner hun relatie meer negatief ervaren, in 

vergelijking met personen met een veilig gehechte partner (Banse, 2004; Collins, 

Cooper, Albino & Allard, 2002; Shaver, Schachner & Mikulincer, 2005). Tevens 

worden er verschillen gevonden naar gelang geslacht. Het hebben van een angstig 

gehechte vrouw bleek meer schadelijk voor de tevredenheid van de man, terwijl een 

vermijdend gehechte man meer schadelijk bleek voor de tevredenheid van de vrouw 

(Mikulincer & Shaver, 2007; Simpson, 1990). Volgens Koski en Shaver (1997) kan dit 

te wijten zijn aan het feit dat vrouwen hun verlangen naar intimiteit onverenigbaar is 

met het vermijden van nabijheid door de partner terwijl mannen hun verlangen naar 

onafhankelijkheid onverenigbaar is met het aanhankelijke gedrag van de angstig 

gehechte partner. Bovenstaande bevindingen zijn analoog met de hechtingstheorie van 

Bowlby (1973) die het belang van dyadische processen reeds benadrukte. 

Hechtingsorientatie heeft dus een invloed op de relatietevredenheid voor beide leden 

van een koppel.  

 

Hechting en het Seksueel Functioneren 

 

Doordat de reeds besproken interne werkmodellen emoties, verwachtingen, doelen en 

gedragingen sturen (Mikulincer & Shaver, 2003) zijn ze naast hun invloed op 

interpersoonlijke interacties binnen de relatie ook van invloed binnen de seksuele relatie 

(Grossmann et al., 2005; Mikulincer & Shaver, 2007; Simpson et al., 2007). Hechting is dan 

ook geassocieerd met seksuele motieven, cognities, gedrag en tevredenheid (Birnbaum 

& Laser-Brandt, 2002). Meerbepaald kwam men tot het inzicht dat het 

hechtingssysteem en het seksuele systeem elkaar wederzijds beïnvloeden en beiden 

bijdragen tot de kwaliteit van de relatie (Mikulincer & Shaver, 2007; Birnbaum, 2010). 

Oorspronkelijk hebben deze twee systemen afzonderlijke doelen. Het hechtingssysteem 

beschermt de persoon van gevaar door te verzekeren dat hij of zij fysieke en emotionele 

nabijheid behoudt bij de hechtingsfiguur (Bowlby, 1969/1982) terwijl het seksuele 

systeem via seksuele gemeenschap zorgt voor het doorgeven van genen naar de 
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volgende generatie (Buss & Kenrick,1998; Diamond, 2003). Niettegenstaande hiervan, 

komen beide systemen in realiteit wel vaak samen voor. Zo blijkt een partner 

merendeels niet enkel een steunfiguur, iemand waarbij men zich veilig voelt, maar ook 

iemand waarmee men seksueel interageert (Mikulincer & Shaver, 2007; Hazan & 

Zeifman, 1994). Daarenboven toonde Davis, Shaver en Vernon (2004) aan dat het 

seksuele systeem de noden van het hechtingssysteem kan vervullen, wat nog meer 

evidentie geeft voor het verband tussen beide systemen.  

 

 Hechting en seks. 

 

De doelstellingen die personen met verschillende hechtingsorientaties nastreven, 

verklaren verschillen in seksuele interacties (Davis et al., 2004; Feeney & Noller, 2004) 

 

Veilig gehechte personen zullen, vanwege hun positieve interne werkmodellen over het 

zelf en anderen, minder bezorgd zijn over hun seksuele prestaties omdat ze zelfzekerder 

zijn en hun partner kunnen vertrouwen. Hierdoor zullen zij meer kunnen genieten en 

zich minder geremd voelen tijdens seksuele activiteiten (Shaver & Mikulincer, 2006). 

Meer specifiek blijkt uit onderzoek dat veilig gehechte individuen streven naar het 

hebben van een romantische en seksuele partner waarmee ze, binnen een lange termijn 

relatie, elkaars seksuele verlangens wederzijds kunnen vervullen (Gillath & Schachner, 

2006). Zij nemen voornamelijk deel aan seksuele interacties uit liefde voor hun partner 

(Tracy, Shaver, Albino, & Cooper, 2003). Bijgevolg worden er minder one-night stands 

gerapporteerd door veilig gehechte personen in vergelijking met onveilig gehechte 

personen (Cooper, Shaver & Collins, 1998). Daarnaast kan hun groter plezier aan 

seksuele activiteiten verklaard worden vanuit hun effectievere emotieregulatie die 

ervoor zorgt dat ze meer kunnen ontspannen tijdens deze activiteiten (Mikulincer & 

Shaver, 2007). Bovendien zijn de emoties die men ervaart tijdens seksuele activiteiten 

voor veilig gehechte adolescenten doorgaans positiever (Birnbaum, Reis, Mikulincer, 

Gillath & Orpaz, 2006; Tracy et al., 2003).  Deze bevindingen suggereren dat personen 

met een veilige hechting, mede door hun positieve zelfwaarde, seks niet hoeven te 

gebruiken als een manier om zich geaccepteerd te voelen maar vanuit een vertrouwen 



17 
 

met de partner kunnen genieten van seks zonder dat dit gepaard gaat met een hoge 

bezorgdheid (Mikulincer & Shaver, 2007). 

 

Onveilig gehechte personen (angstig en vermijdend) zijn geassocieerd met meer 

negatieve uitkomsten op het gebied van seks. Vermijdend gehechte individuen voelen 

zich ongemakkelijk bij seks, daar seksuele activiteit met de partner zowel fysieke als 

psychologische intimiteit inhoudt en deze personen kampen met een angst omtrent deze 

intimiteit (Greenfield & Thelen, 1997). Zoals reeds eerder besproken zullen vermijdend 

gehechte personen hun hechtingssysteem deactiveren. Op seksueel gebied kunnen ze 

een deactivatie bekomen op twee manieren. Een eerste manier is dat ze zich zoveel 

mogelijk onthouden van seks met de partner (Tracy et al., 2003).  Zo toont onderzoek 

aan dat vermijdend gehechte personen geassocieerd zijn met minder seksuele 

gemeenschap en het vermijden van seks maar wel positief gecorreleerd zijn met 

masturbatie (Brassard et al., 2007; Gentzler & Kerns, 2004). Een tweede manier is door 

deel te nemen aan emotioneel vrije seks met partners waarmee ze ofwel geen relatie of 

wel een kortdurende relatie aangaan (Gentzler & Kerns, 2004; Schachner & Shaver, 

2002). Hun motief is niet het verkrijgen van emotionele betrokkenheid maar wel het 

minimaliseren van intimiteit, het manipuleren van de partner, het verwerven van 

controle, het reduceren van stress en het verhogen van hun eigen sociale status (Cooper 

et al., 2006; Davis et al., 2004; Mikulincer & Shaver, 2007; Schachner & Shaver, 2004; 

Tracy et al., 2003). Ze houden bijgevolg geen rekening met de gevoelens van de partner 

(Mikulincer & Shaver, 2007). Desalniettemin halen ze minder plezier uit seksuele 

activiteiten (Schachner & Shaver, 2004) en ervaren ze meer negatieve dan positieve 

gevoelens tijdens seks (Birnbaum et al., 2006; Brassard et al., 2007). Samenvattend kan 

er gesteld worden dat hun ongemak met intimiteit en hun negatief model van de ander 

(Bartholomew & Horowitz, 1991)  interfereert met het adequaat functioneren binnen de 

seksuele relatie. Angstig gehechte personen zullen hun seksuele relatie organiseren rond 

de hyperactivatie van het hechtingssysteem (Mikulincer & Shaver, 2007). Zij zullen 

hierdoor meer aan seksuele activiteiten deelnemen om hun nood aan nabijheid, 

intimiteit, veiligheid en liefde te vervullen en afkeuring of afwijzing te vermijden 

(Davis et al., 2004; Schachner & Shaver, 2004; Tracy et al., 2003). Door seks worden ze 

gerustgesteld dat hun partner om hen geeft, wat hun zelfwaarde ten goede kan komen. 
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Gezien angstig gehechte personen alles doen om geliefd te worden door hun partner, 

nemen ze ook meer deel aan ongewilde seksuele activiteiten (Feeney, Peterson, Gallois  

& Terry, 2000). Betreffende de mate van seksuele activiteit worden er echter wel gender 

verschillen gerapporteerd. Zo blijken mannen minder seksueel actief dan vrouwen 

(Cooper et al., 1998). Tijdens de seksuele activiteit zelf, zullen angstig gehechte 

personen, vanwege hun negatief model van het zelf, zich meer zorgen maken over hun 

seksueel presteren waardoor zij minder plezier beleven (Birnbaum et al., 2006; 

Mikulincer & Shaver, 2007). Zij rapporteren dan ook meer negatieve dan positieve 

gevoelens tijdens seks (Birnbaum et al., 2006; Brassard et al., 2007). Tot slot is uit 

onderzoek gebleken dat deze personen liefde en seks met elkaar verwarren. De kwaliteit 

van seksuele activiteiten en het seksueel verlangen van de partner worden opgevat als 

tekenen van liefde voor hen. Zij gaan seksuele activiteiten dus gebruiken als een 

barometer voor hun relatiekwaliteit, wat maakt dat ze erg afhankelijk worden van seks 

(Davis et al., 2004). Dit wordt verder besproken in de paragraaf ‘hechting als 

moderator’. Samengevat kan er gesteld worden dat, in tegenstelling tot het belang dat ze 

hechten aan seks, angstig gehechte personen door hun bezorgdheden en hun negatief 

model van het zelf (Bartholomew & Horowitz, 1991) ze  moeilijkheden ervaren met 

hun seksuele partners. 

 

 Seksuele tevredenheid. 

 

 Definitie en operationalisatie. 

Seksuele tevredenheid werd doorheen de literatuur op verschillende manieren 

gedefinieerd. Zo stelde Zhou (1993) bijvoorbeeld dat seksuele tevredenheid gelijk is aan 

de afwezigheid van seksuele ontevredenheid. Toch blijkt seksuele tevredenheid geen 

unidimensioneel construct (Young, Denny, Young & Luquis, 2000). Seksuele 

tevredenheid wordt immers bepaald door verschillende componenten. Zo stelden 

Lawrance en Byers (1995) dat seksuele tevredenheid gedefinieerd wordt als “an 

affective response arising from one’s subjective evaluation of the positive and negative 

dimensions associated with one’s sexual relationship” (p. 268). Meerbepaald wil dit 

zeggen dat seksuele tevredenheid gaat over het evalueren van de seksuele relatie en de 

emoties die daarbij opgeroepen worden. Bovendien benadrukken zij de balans tussen de 
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positieve en negatieve componenten van de seksuele relatie die door de persoon ervaren 

wordt. Daarnaast definieert DeLamater (1991) seksuele tevredenheid als ”The degree to 

which a person’s sexual activity meets his or her expectations” (p. 62). McClelland 

(2011) merkte op dat de veelheid aan definities een gemeenschappelijke basis hebben, 

namelijk dat “tevredenheid” een subjectieve ervaring is. Of men zich als tevreden 

beoordeelt, komt voort uit eigen ervaring. 

 

Omwille van de veelheid aan definities is seksuele tevredenheid op verschillende 

manieren geoperationaliseerd. Sommige onderzoekers meten de algemene seksuele 

tevredenheid via één item, bijvoorbeeld ‘hoe ontevreden bent u met de coïtus?’ (Zhou, 

1993), of twee items die vooral peilen naar de fysieke en emotionele tevredenheid wat 

betreft de seksuele relatie (Barrientos & Paez, 2006). Dit onderzoek sluit zich aan bij 

onderzoekers die gebruik maken van een Multi-item schaal (o.a. Hudson, Harrison & 

Croscup; 1981; Lawrance & Byers, 1995). Daar seksuele tevredenheid uit verschillende 

componenten of dimensies bestaat, geeft het gebruik van een multi-item schaal, zoals de 

MMQ (Maudsley Marital Questionnaire; Crowe, 1978), een meer accurate reflectie van 

de seksuele tevredenheid.  

 

 Correlaten.  

Er is in de literatuur aandacht voor een groot aantal factoren die correleren met seksuele 

tevredenheid (o.a. Birnbaum, Glaubman & Mikulincer, 2001; Christopher & Sprecher, 

2000; MacNeil & Byers, 2005, 2009; Sprecher & Cate 2004; Young et al., 2000) 

waaronder relationele tevredenheid, frequentie, orgasme en communicatie (Young, 

Denny, Luquis & Young, 1998). 

 

Relationele tevredenheid. Één van de meest belangrijke correlaten van seksuele 

tevredenheid is het algemeen gevoel tevreden te zijn met de relatie (Lawrance & Byers, 

1995; Byers & Demmons, 1999). Het interpersoonlijk uitwisselingsmodel van seksuele 

tevredenheid (IEMSS; Lawrance & Byers, 1995) poneert dat seksuele tevredenheid een 

resultaat is van beloningen en kosten (Lawrance & Byers, 1992, 1995). Dit model stelt 

dat indien de relationele tevredenheid hoog is en fungeert als een beloning, de seksuele 
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tevredenheid ook hoog zal zijn. We zullen later in deze scriptie verder ingaan op het 

verband tussen relationele tevredenheid en seksuele tevredenheid. 

 

Frequentie van seksuele activiteit. Er is een positieve associatie aangetoond tussen de 

frequentie van seksuele activiteit en seksuele tevredenheid (Christopher & Sprecher, 

2000; Laumann et al., 1994). Koppels die vaker seks hebben zijn meer seksueel 

tevreden. Het is belangrijk hierbij op te merken dat hier geen rechtevenredig verband 

merkbaar is. Ondanks het feit dat de frequentie van seks binnen getrouwde koppels 

daalt over de tijd, blijft men hoge niveaus van seksuele tevredenheid rapporteren 

(Christopher & Sprecher, 2000). Een mogelijke verklaring is het verschil tussen het 

‘gewenste niveau’ en het ‘actuele niveau’ (Sprecher & Cate, 2004). Eerder de grootte 

van dit verschil dan de absolute frequentie kan dus bepalend zijn voor de seksuele 

tevredenheid (Haavio-Mannila & Kontula, 2001). Verder blijkt uit onderzoek dat de 

frequentie van geslachtsgemeenschap minder belangrijk is voor vrouwen in vergelijking 

met mannen (Fassinger & Morrow, 1995). Vanwege het overmatig correlationeel 

onderzoek, is het aannemelijk dat het verband in beide richtingen kan gaan. Koppels 

kunnen hoge seksuele tevredenheid rapporteren omwille van de hogere frequentie van 

seks, daarentegen kan het evenzeer zijn dat mensen veel seks hebben omdat ze tevreden 

zijn over hun seksleven (Yucel & Gassanov, 2010).  

 

Orgasme. Onderzoek heeft aangetoond dat seksuele tevredenheid positief correleert met 

de frequentie en consistentie van een orgasme. (Birnbaum et al., 2001; Young et al., 

2000). Seksuele tevredenheid kan leiden tot een verhoogde frequentie van orgasmen 

(Sprecher & Cate, 2004; Young et al., 2000), doordat meer aandacht wordt besteed aan 

het voorspel (Sprecher & Cate, 2004). Hoewel dit niet steeds opgaat aangezien mannen 

die frequent vroegtijdig ejaculeren, wel frequent orgasmen ervaren maar daarom niet 

seksueel tevreden zijn (Sprecher & Cate, 2004). Indien men seksuele tevredenheid 

onderzoekt en wil voorspellen, is het bijgevolg belangrijk meerdere predictoren in 

rekening te brengen en niet enkel te focussen op het orgasme. Naast frequentie is het 

consistent ervaren van een orgasme belangrijk bij seksuele tevredenheid. Lauwrance en 

Byers (1992) plaatsten het orgasme in een interpersoonlijk uitwisselingsmodel van 

seksuele tevredenheid, waarbij mensen die consistent een orgasme ervaren, een 
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verhoogde seksuele tevredenheid vertonen aangezien een orgasme als een beloning 

wordt geïnterpreteerd.  

 

Communicatie. Er is in de literatuur (Byers, 2005; MacNeil & Byers, 2005, 2009; 

Purnine & Carey, 1997) consensus over het belang van communicatie in intieme 

relaties. Veel onderzoek is verricht naar de relatie tussen communicatie over seks en 

seksuele tevredenheid (Byers, 2005; MacNeil & Byers, 2005, 2009; Purnine & Carey, 

1997). In de literatuur wordt er vaak gesproken over ‘sexual self-disclosure’, wat 

seksuele zelfonthulling betekent. Seksuele zelfonthulling leidt tot meer kennis bij de 

partner over wat men graag en niet graag heeft op seksueel vlak, waardoor de partner 

beter aan de verlangens tegemoet kan komen (Byers & Demmons, 1999). Dit wordt de 

‘instrumentele pathway’ genoemd (MacNeil & Byers, 2005).  Deze openheid over 

seksuele verlangens wordt door het interpersoonlijk uitwisselingsmodel van seksuele 

tevredenheid  (Lawrance & Byers, 1992) beschouwd als een beloning en leidt bijgevolg 

tot een hogere seksuele tevredenheid (Lawrance & Byers , 1992; MacNeil & Byers, 

2005, 2009). Naast seksuele zelfonthulling is andere vormen van communicatie binnen 

de relatie ook belangrijk. Markman, Renick, Floyd, Stanley en clements (1993) vonden 

bijvoorbeeld dat koppels hun seksleven beter werd wanneer ze beter leerden te 

communiceren, ongeacht het onderwerp. Een longitudinale studie van Byers (2005) 

toonde aan dat meer communicatie geassocieerd was met een verhoogde relationele en 

seksuele tevredenheid.  

 

 Man/ vrouw verschillen. 

Voorgaande literatuur vertoont een grote inconsistente omtrent de man/vrouw 

verschillen in seksuele tevredenheid. Het bood namelijk evidentie voor zowel een 

hogere (Holmberg & Blair, 2009; Sprecher, 2002), lagere (Sanchez et al., 2012; Kiefer 

& Sanchez 2007) als gelijke mate (Colson, Lemaire, Pinton, Hamidi & Klein, 2006; 

Young et al., 1998) van tevredenheid voor vrouwen in vergelijking met mannen.  
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 Hechting en seksuele tevredenheid. 

 

Naast het reeds beschreven verband tussen hechting en seksuele motieven, cognities en 

gedrag bevestigden verschillende onderzoekers ook de link tussen hechting en seksuele 

tevredenheid (Birnbaum et al., 2006; Gentzler & Kerns, 2004; Tracy et al., 2003). 

Birnbaum et al. (2006)  toonde aan dat zowel angstig gehechte personen als vermijdend 

gehechte personen minder seksueel tevreden zijn over een specifieke seksuele episode 

(Birnbaum et al., 2006). Ook bij getrouwde koppels vindt men bij beide vormen van 

onveilige hechting, lagere niveaus van algemene seksuele tevredenheid (Butzer & 

Campbell, 2008). De associatie tussen onveilige hechting en ontevredenheid op 

seksueel gebied is ten dele te wijten aan de geinhibeerde communicatie over hun 

seksuele verlangens (Davis et al., 2006). De geinhibeerde communicatie bij vermijdend 

gehechte personen is te wijten aan het gebrek aan liefde voor de partner alsook hun 

negatieve gevoelens ten opzichte van hen (Davis et al., 2006). Bij angstig gehechte 

personen is de geinhibeerde communicatie eerder het gevolg van seksuele angst en het 

willen voldoen aan de noden van de partner.  

 

Het Verband tussen Seksuele en Relationele tevredenheid 

 

Op basis van literatuur lijkt het verband tussen relationele en seksuele tevredenheid niet 

eenduidig. Omwille van deze reden gaan we in dit deel dieper in op het verband tussen 

relationele tevredenheid en seksuele tevredenheid. Aangezien seksualiteit een 

kerncomponent is van de relatie, is men er over het algemeen van overtuigd dat beide, 

seksuele en relationele tevredenheid, elkaar beïnvloeden en nauw met elkaar verbonden 

zijn. Een positieve associatie tussen seksuele tevredenheid en relationele tevredenheid is 

bevestigd in een tal van studies (Christopher & Kisler, 2004; Haavio-Mannila & 

Kontula, 1997; Henderson-King & Veroff, 1994; Sprecher & Cate, 2004; Young et al., 

1998). Dit komt overeen met de onderzoeksbevindingen die stellen dat koppels hun 

seksuele tevredenheid als één van de belangrijkste componenten zien voor hun 

relationele tevredenheid (Henderson-King & Veroff, 1994).  
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Echter, aangezien voorgaande studies over dit verband voornamelijk correlationeel zijn, 

kan de causaliteit over dit verband niet aangetoond worden. Dit impliceert dat heden ten 

dage er vaak impliciete assumpties gemaakt worden over de richting van dit verband 

(Byers, 2005). Zo heeft onderzoek de invloed van relationele tevredenheid op seksuele 

tevredenheid aangetoond (Byers & Demmons, 1999; Young et al., 1998, 2000), alsook 

het omgekeerde (Christopher & Sprecher, 2000; Sprecher & Cate, 2004). Twee 

longitudinale studies brachten meer duidelijkheid in dit verband (Byers, 2005; Sprecher, 

2002). Sprecher (2002) kon geen eenduidig antwoord bieden op de causale richting van 

dit verband, maar toonde aan dat seksuele en relationele tevredenheid covarieerden. 

Desgelijks vond Byers (2005) in haar longitudinale studie ook geen steun voor een 

causaal verband in één richting. Het verband tussen seksuele en relationele tevredenheid 

is waarschijnlijk bidirectioneel, daar ze gelijktijdig veranderen over tijd. Byers (2005) 

geeft als mogelijke verklaring voor de ontbrekende evidentie omtrent een causale relatie 

in één richting, het aanvankelijke niveau van de tevredenheid. Wanneer de seksuele 

tevredenheid initieel laag is, vermindert de relationele tevredenheid over tijd. Dit gold 

enkel voor de personen die reeds een daling in hun relationele tevredenheid kenden. Bij 

personen met een hoog initieel niveau van relationele tevredenheid, neemt de seksuele 

tevredenheid toe. Dit werd enkel waargenomen voor individuen waarvan de seksuele 

tevredenheid reeds in stijgende lijn ging.  

 

Tot slot kan het verband tussen seksuele en relationele tevredenheid sterker zijn voor 

sommige mensen dan voor anderen. Birnbaum et al. (2006) en Butzer & Campbell 

(2008) hebben hierdoor de invloed van de verschillende hechtingsoriëntaties op dit 

verband verder onderzocht. Hun bevindingen komen in wat volgt dieper aan bod.  

 

 Hechting als moderator. 

 

Recent boden Birnbaum en collega’s (2006) en Butzer en Campbell (2008) evidentie 

voor hechting als moderator binnen het verband tussen seksuele en relationele 

tevredenheid en kwaliteit. Meer bepaald toonden zij dat de invloed van dagelijkse 

seksuele ervaringen op de relationele kwaliteit (Birnbaum et al., 2006) en relationele 

tevredenheid (Butzer & Campbell, 2008) sterker is voor de meer angstig gehechte 
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personen in vergelijking met minder angstig gehechte personen terwijl een minder sterk 

verband wordt gevonden voor sterk vermijdend gehechte personen. Zij stelden hierdoor 

dat angstig gehechte personen het verband tussen seksuele ervaringen en relatiekwaliteit 

gingen versterken, terwijl vermijdend gehechte personen het verband gingen inhiberen. 

Dientengevolge geloven Birnbaum en zijn collega’s (2006) dat seks binnen de 

hechtingstheorie een functionele betekenis heeft voor relaties. Bovenstaande 

bevindingen kunnen aan de hand van het reeds gegeven literatuuroverzicht binnen dit 

onderzoek verklaard worden. Het bleek namelijk dat beide onveilige 

hechtingsoriëntaties zullen deelnemen aan seksuele activiteiten vanuit andere motieven. 

Vermits angstig gehechte personen deelnemen aan seks om hun hechtingsgerelateerde 

noden rond nabijheid en intimiteit te vervullen en seks gebruiken als barometer voor 

hun relatiekwaliteit (Davis et al., 2004; Tracy et al., 2003), is het niet verwonderlijk dat 

zij het verband zullen versterken. Daarnaast is het aannemelijk dat vermijdend gehechte 

personen het verband inhiberen gezien zij seksuele activiteiten initiëren vanuit 

egoïstische redenen ten opzichte van de partner en dus niet omwille van het bevorderen 

van de relatie (Cooper et al., 2006). 

 

Uit de recente bevindingen van Birnbaum en collega’s (2006) en Butzer en Campbell 

(2008) kunnen we aldus besluiten dat, naast het positieve verband tussen seksuele en 

relationele tevredenheid, het verband sterker of zwakker is afhankelijk van de 

hechtingsoriëntatie. 

 

Huidig Onderzoek 

 

Dit onderzoek kadert binnen het grootschalig onderzoek SEXPERT dat de seksuele 

gezondheid in Vlaanderen in kaart brengt en probeert te verklaren. Dit thesisonderzoek 

richt zich meer specifiek op de invloed van hechting op relationele en seksuele 

tevredenheid. De sterkte van dit onderzoek volgt uit het feit dat SEXPERT  gebruik 

maakt van een zeer grote steekproef met een enorme diversiteit (leeftijd, 

opleidingsniveau, relatieduur…) waardoor zeer valide en betrouwbare gegevens kunnen 

verkregen worden. Voorgaand onderzoek toonde reeds overtuigend aan dat de 

hechtingstheorie een kader kan bieden voor het bestuderen van interpersoonlijke 
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relaties, waaronder partnerrelaties. Individuele verschillen in hechting worden het best 

gedefinieerd door twee orthogonale dimensies, angst en vermijding. Hoge en lage 

scores op beide dimensies duiden respectievelijk op personen met een onveilige en 

veilige hechting. Eerdere studies toonden aan dat hechting samenhangt met relationele 

en seksuele tevredenheid. Een meer onveilige hechting leidde tot een lagere relationele 

en seksuele tevredenheid. Daarom wordt tevens nagegaan in deze studie of angstig 

gehechte personen en vermijdend gehechte personen minder relationele en seksuele 

tevredenheid rapporteren. Aangezien er geen duidelijke definitie bestaat van seksuele en 

relationele tevredenheid en daardoor de operationalisatie van deze concepten niet 

eenvoudig is, wordt een multi-item schaal beschouwd als de meest accurate reflectie 

voor beide vormen van tevredenheid. Daarenboven zal nagegaan worden in dit 

thesisonderzoek of het verband tussen hechting en beide vormen van tevredenheid 

gemodereerd wordt door geslacht. Verder toonde onderzoek aan dat er een 

bidirectioneel verband bestaat tussen relationele en seksuele tevredenheid en dit 

gemodereerd wordt door hechting. Een angstige hechting bleek namelijk een significant 

versterkend effect te hebben op het verband tussen seksuele en relationele tevredenheid. 

Daarom wordt dit verband tevens nagegaan in deze studie alsook de modererende rol 

van hechting op dit verband.  

 

Samengevat onderscheiden we volgende onderzoeksvragen: 

1) Rapporteren angstig gehechte personen en vermijdend gehechte personen 

minder relationele en seksuele tevredenheid?  

2) Wordt dit verband beïnvloed door geslacht? Met andere woorden, is geslacht 

een moderator? 

3) Is er een positief verband tussen seksuele en relationele tevredenheid? 

4) Wordt de associatie tussen seksuele tevredenheid en relationele tevredenheid 

gemodereerd door hechtingsdimensie? 
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Methode 
 

Steekproef 

 

De dataverzameling voor deze studie gebeurt in het kader van een grootschalig 

bevolkingsonderzoek naar de seksuele gezondheid van 2000 mannen en vrouwen tussen 

14 en 80 jaar in Vlaanderen (SEXPERT). De dataverzameling loopt tot februari 2012 en 

op het moment van deze scriptie bedraagt de netto respons rate ongeveer 40%. De 

steekproef in deze scriptie bestaat uit 1738 personen, waarvan 870 mannen (50%) en 

869 vrouwen (50%). De gemiddelde leeftijd van de mannelijke respondenten is 43.79 

jaar (SD= 17.52), de gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 44.52 jaar (SD= 17.86 ). In 

onze studie gebruiken we slechts een deel van de steekproef, namelijk enkel de 

personen die op het moment van de afname een partner hebben. Deze groep bestaat uit 

1363 personen (78.4%) waarvan 682 mannen (78.5%) en 680 vrouwen (78.3%). 

Hiervan waren 64.5 % (n = 879) getrouwd, 16.0 % (n = 218) samenwonend, 13.0 % (n 

= 178) ongehuwd en nooit gehuwd geweest of nooit samenwonend met een partner, 4.1 

% (n = 56) wettelijk gescheiden, 1% (n = 14) weduwnaar of weduwe of had een partner 

die overleden was, 0.9 % (n = 12) feitelijk gescheiden of niet meer samenwonend en 

0.4% (n = 6) vulden in een andere burgerlijke staat te hebben. De gemiddelde 

relatieduur van onze participanten bedroeg 21 jaar (1104 weken, SD = 862.45).  

 

Wat betreft het opleidingsniveau van de participanten met een partner rapporteer ik 

frequenties en percentages in tabel 1, opgesplitst voor mannen en vrouwen. Zoals 

gerepresenteerd in de tabel, is er sprake van een divers profiel qua opleidingsniveau. 

32.5% behaalde als hoogste diploma, één van het lager secundair onderwijs. De meeste 

mannelijke participanten behaalden dus een diploma van hoger secundair onderwijs of 

hoger. Ongeveer 40% behaalde als hoogste diploma één van het hoger secundair 

onderwijs. Een overige 30% studeerden nadien verder, waarbij de Bachelor opleidingen 

zich net als de grootste groep onderscheidt (14.4%).  

 

Ook bij de vrouwen is er sprake van een divers profiel qua opleidingsniveau. 30.7% 

behaalde als hoogste diploma, één van het lager secundair onderwijs. Ook de meeste 
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vrouwelijke participanten behaalden dus een diploma van hoger secundair onderwijs of 

hoger. Net zoals bij de mannelijke participanten, behaalde ongeveer een 40% als 

hoogste diploma één van het hoger secundair onderwijs. Een overige 30% studeerde 

verder na het hoger secundair onderwijs, waarbij de Bacheloropleidingen de 

overduidelijk grootste groep is (21.7%).  

 

Tabel 1: 

Beschrijvende statistiek omtrent het hoogst behaalde diploma of getuigschrift van de 

participanten met partner, opgedeeld voor man en vrouw. 

 Man (N = 654; 95.8%) Vrouw (N = 633; 93.1%) 

Diploma/getuigschrift Frequentie Geldig % Frequentie Geldig % 

Lager onderwijs:  

(Geen, Lager Onderwijs, Buitengewoon lager onderwijs, Lager buitengewoon secundair 

onderwijs (BuSO) Lager secundair onderwijs-beroeps (BSO), Lager secundair 

onderwijs-technisch (TSO), Lager secundair onderwijs-kunst (KSO), Lager secundair 

onderwijs-algemeen (ASO)) 

 212  32.5 % 196 30.8% 

Hoger onderwijs:  

(Hoger buitengewoon secundair onderwijs (BuSO), Hoger secundair onderwijs-beroeps 

(BSO), Hoger secundair onderwijs – technisch (TSO), Hoger secundair onderwijs-kunst 

(KSO), Hoger secundair onderwijs-algemeen (ASO)) 

 259 39.6% 246 38.7% 

Bachelor: 

 (Bachelor aan een hogeschool/ Niet universitair hoger onderwijs korte type, Bachelor 

kandidaat aan een universiteit) 

 94 14.4% 138 21.7% 

Master:  

(Master aan een hogeschool/ Niet universitair hoger onderwijs lange type, 

Master/licentiaat aan een universiteit/ universitair onderwijs) 

 83 12.8% 54 8.4% 

Doctoraat 

 5 .7% 2 .4% 



28 
 

Opzet 
 
 

SEXPERT heeft twee belangrijke doelstellingen: (1) de seksuele gezondheid in kaart te 

brengen en (2) deze te verklaren. Om deze seksuele gezondheid in kaart te brengen 

hebben we een hele reeks positieve en negatieve indicatoren bevraagd waaronder 

seksueel (risico)gedrag, seksualiteit binnen de partnerrelatie, seksueel overdraagbare 

aandoeningen, geschiedenis van ongewenste, gewenste, ongeplande, geplande 

zwangerschappen, geschiedenis van grensoverschrijdend seksueel gedrag,… Het 

huidige onderzoek heeft als doel het verband te bestuderen tussen hechting, relationele 

tevredenheid en seksuele tevredenheid. Om onze hypothesen te toetsen werd slechts met 

een deel van de dataset gewerkt, namelijk enkel met de personen die op het moment van 

de afname een partner hebben.  

 

Materiaal 

 

Uit het grootschalig onderzoek SEXPERT lichten we hieronder enkel de vragenlijsten 

toe die relevant waren voor deze studie. We bespreken deze verder in detail. Daarnaast 

rapporteren we Cronbach’s alpha voor elke vragenlijst om een licht te werpen op de 

interne consistentie van de gebruikte vragenlijsten binnen onze studie.   

 
 Hechting. 
 
 Experiences in Close Relationships Scale-Revised. 

 (ECR-R; Fraley, Waller, & Brennan, 2000; ECR-R-NL, Buysse & Dewitte, 2004) 

 Hechting werd in deze studie gemeten aan de hand van de Nederlandstalige vertaling 

van de ‘Experiences in Close Relationships Scale-Revised’ (ECR-R; Fraley, Waller, & 

Brennan, 2000; ECR-R-NL, Buysse & Dewitte, 2004). De ECR-R is een 12-item 

zelfrapportage vragenlijst die individuele verschillen in hechting op twee dimensies 

meet, namelijk angstige hechting en vermijdende hechting. Deelnemers geven op een 

vijf punten Likertschaal, gaande van (1) helemaal oneens tot (5) helemaal eens, aan in 

welke mate elk item hun gevoelens in hechte relaties het best beschrijft. Angstige 

hechting wordt gemeten aan de hand van zes items. Een voorbeelditem is ‘ik maak me 

zorgen dat mijn partner niet evenveel om mij geeft als ik om hem/haar geef’. 
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Vermijdende hechting wordt gemeten door de andere zes items. Een voorbeelditem is 

‘ik probeer te vermijden om een te hechte band met mijn partner te krijgen’. Onderzoek 

heeft aangetoond dat deze vragenlijst intern consistent en adequaat is in termen van 

constructvaliditeit (Brennan et al., 1998). De interne consistentie van elke subschaal 

berekenden we via Cronbach’s alfa. Een Cronbach’s alfa van < .40 wordt beschouwd 

als zwak, .40 - .60 als voldoende, .60 als goed. In deze studie vinden we een cronbach’s 

alfa van .56 voor de subschaal angstige hechting. Een hogere betrouwbaarheid kunnen 

we bereiken door item 8, “ik pieker zelden over verlaten worden”, weg te laten. 

Cronbach’s alfa bedraagt dan .624. In de analyses onder de sectie resultaten gebruiken 

we deze meer betrouwbare subschaal. Voor vermijdende hechting vinden we cronbach’s 

alfa van .67. Beide subschalen hebben bijgevolg een goede betrouwbaarheid. 

 

 Relationele en seksuele tevredenheid. 

 
 Maudsley Marital Questionnaire.  

(MMQ; Crowe, 1978; Nederlandse vertaling door Arrindell, Boelens, & Lambert, 

1983) Relationele en seksuele tevredenheid werden gemeten aan de hand van de 

Nederlandse vertaling van de Maudsley Marital Questionnaire (MMQ; Crowe, 1978; 

Nederlandse vertaling door Arrindell, Boelens, & Lambert, 1983). Deze vragenlijst 

bestaat uit drie subschalen, (on)tevredenheid over het leven (5 items), (on)tevredenheid 

over de relatie (10 items), (on)tevredenheid over de seksuele relatie (5 items). 

Factoranalyse bevestigde deze drie dimensies. In deze studie zijn enkel de subschalen 

relationele tevredenheid en seksuele tevredenheid opgenomen. Deze twee subschalen 

tellen in het totaal 15 items. De vragenlijst kan ingevuld worden door volwassenen met 

een partner. Alle items worden gescoord op een 9 punten Likert schaal van nul tot acht. 

Hogere scores op de MMQ wijzen op minder tevredenheid, lagere scores op meer 

tevredenheid. Een voorbeelditem van de subschaal relatietevredenheid is “Kan je jouw 

partner zoveel vertellen als je wilt?”. Een voorbeelditem van de subschaal seksuele 

tevredenheid is “In hoeverre geniet je van seks met je partner”. De interne consistentie 

van de Nederlandstalige versie voldoet aan de vereiste psychometrische criteria en 

correleert laag met sociale wenselijkheid (Arrindell et al., 1983; Arrindell & Schaap, 

1985; Orathinkal, Vansteenwegen, & Stroobants, 2007). In deze studie vinden we een 
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betrouwbaarheid van .89 voor beide subschalen. Cronbach’s alfa voor seksuele 

tevredenheid en relationele tevredenheid zijn respectievelijk .76 en .90.  

 

Procedure 

 

De onderzoeksgegevens worden verzameld van februari 2011 tot en met februari 2012. 

De steekproeftrekking gebeurde op basis van een toevallige selectie van personen of 

huishoudens op basis van het rijksregister waarbij er gestratifieerd werd naar drie 

leeftijdsgroepen namelijk 14-25, 26-50 en 50-80 jaar. Geselecteerde personen werden 

gecontacteerd en geïnformeerd aan de hand van een opgestuurde introductiebrief waarin 

het doel van het onderzoek beschreven werd en waarin de anonimiteit van de 

antwoorden gegarandeerd werd. Om de onderzoeksgegevens te verzamelen werd er 

gebruik gemaakt van gecomputeriseerde interviews die aan huis worden afgenomen 

door een getrainde interviewer werkzaam in een onderzoeksbureau. Vooraf vraagt de 

interviewer een toestemmingsformulier te ondertekenen. Tijdens het interview start de 

interviewer met enkele algemene vragen over de persoonlijke achtergrond, 

gezinssituatie…aan de hand van een CAPI systeem (Computer Assisted Personal 

Interviewing). Nadien volgen meer intieme vragen die respondenten zelf op het scherm 

kunnen beantwoorden via een CASI (Computer Assisted Self Interviewing) system. De 

interviewer kijkt niet mee. Er wordt benadrukt dat na afloop van het interview niemand 

de ingegeven antwoorden kan terugkoppelen aan de persoonlijke gegevens van de 

respondent. De gemiddelde afnameduur van een interview is ongeveer één uur. 
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Resultaten 
 

Beschrijvende Statistiek 

 

Alvorens hypothesen te toetsen geven we kort een beschrijving van de opgenomen 

variabelen in dit onderzoek. Wat betreft de statistische verwerking van de data, werd 

gebruik gemaakt van SPSS versie 19.  

 

 Hechting. 

 

 Experiences in Close Relationships Scale-Revised (ECR-R).  

Een t-test werd uitgevoerd om na te gaan of de gemiddelden op de subschalen 

vermijdende hechting en angstige hechting voor mannen en vrouwen significant 

verschilden. We maakten hiervoor gebruik van een ‘independent-samples t-test’ 

aangezien er in onze studie sprake is van onafhankelijke steekproeven. Vermijdende 

hechting en angstige hechting werden ingevoerd als testvariabelen, geslacht als 

‘groepvariabele’, interpretatie gebeurde aan de hand van p-waarden, waarbij < .05 als 

significant werd beschouwd. Onderstaande tabel geeft de resultaten van deze toetsen 

weer.  

 

Tabel 2: 

N, range, gemiddelden, standaarddeviaties en t-toetsen voor hechtingsvermijding en 

hechtingsangst. 

   man vrouw t- test  

 N range M SD M SD t df 

Hechtingsvermijding 1314  4.00 1,99 .68 2.02 .74 -.55 1312 

Hechtingsangst 1363 4.17 2.12 .67 2.25 .75 -

3.47**  

1361 

* p< .05 **p< .01***p< .001 

 

Enkel de t-test voor de subschaal angstige hechting werd significant bevonden (t (1361) 

= - 3.47,  p < .01). Dit betekent dat de nulhypothese verworpen wordt en dat er een 
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significant verschil is tussen mannen en vrouwen op angstige hechting. Vrouwen scoren 

in onze steekproef gemiddeld genomen hoger op angstige hechting dan mannen. Op de 

subschaal vermijdende hechting bekwamen we geen significant verschillende waarden. 

Met andere woorden, mannen en vrouwen verschillen niet op vlak van vermijdende 

hechting. 

 

 Relationele en seksuele tevredenheid. 

 

 Maudsley Marital Questionnaire (MMQ).  

Voor deze schaal werden eveneens twee independent samples t-testen uitgevoerd om na 

te gaan of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen op vlak van relationele en 

seksuele tevredenheid. In de analyse werden relationele tevredenheid en seksuele 

tevredenheid ingevoerd als testvariabelen en geslacht als ‘groep variabele’. 

Onderstaande tabel laat zien dat er een significant effect werd gevonden voor zowel de 

subschaal relationele tevredenheid (t(1309) = - 4.94, p < .001) als voor de subschaal 

seksuele tevredenheid (t(1266) = - 4.00, p < .001): vrouwen scoren hoger op beide 

subschalen wat betekent dat zij gemiddeld minder tevreden zijn dan mannen over hun 

relatie als over hun seksuele relatie.  Niettegenstaande kunnen we de gemiddelden als 

relatief laag interpreteren (cutt off < 20). Dit geeft een algemene tevredenheid aan op 

relationeel en seksueel gebied binnen onze steekproef.  

 

Tabel 3: 

N, range, gemiddelden, standaarddeviaties en t-toetsen voor relationele en seksuele 

tevredenheid 

   man vrouw t- test  

 N range M SD M SD t df 

Relationele 

tevredenheid 

1310 70 11.30 10.20 14.54 13.29 - 

4.94*** 

1309 

Seksuele 

tevredenheid 

1267 39 8.41 7.52 10.18 8.20 - 

4.00*** 

1266 

* p< .05 **p< .01***p< .001 
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Verklarende Statistiek 

 

Onder deze sectie worden de vooropgestelde hypothesen getoetst. Bij de statistische 

toetsing werd R2 adjusted steeds geïnterpreteerd in plaats van R2 aangezien deze 

corrigeert voor het aantal onafhankelijke variabelen in het regressie model.  

 

1) Rapporteren angstig gehechte personen en  vermijdend gehechte 

personen minder relationele en seksuele tevredenheid?  

 

2) Wordt dit verband beïnvloed door geslacht? Met andere woorden, is 

geslacht een moderator? (voor een visuele voorstelling zie figuur 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2 : moderatie van geslacht op het verband tussen hechtingsdimensie (angst of 

vermijding) en relationele tevredenheid enerzijds en seksuele tevredenheid anderzijds 

 

Alvorens analyses uit te voeren werden alle variabelen gestandaardiseerd om 

multicollineariteit te voorkomen. Om na te gaan of geslacht het verband tussen hechting 

en relationele en/of seksuele tevredenheid beïnvloedt, werd geslacht als moderator 

opgenomen in het model. Dit gebeurde aan de hand van dummy codering (man = 0, 

vrouw = 1) waarbij eveneens een interactie variabele werd aangemaakt betreffende 

geslacht*gestandaardiseerde hechtingsangst en geslacht*gestandaardiseerde 

hechtingsvermijding om moderatie te kunnen toetsen. Vervolgens werden 2 

hiërarchische regressieanalyses uitgevoerd. Enerzijds met seksuele tevredenheid als 

afhankelijke variabele, anderzijds met relationele tevredenheid als afhankelijke 

variabele. Als onafhankelijke variabelen werden in stap één (model 1) beide 

hechtingsdimensies van de ECR-R en geslacht als dummy-variabele ingevoerd. In stap 

Hechtingsdimensies:  
- Angst 
- vermijding 

- Seksuele 
tevredenheid 

- Relationele 
tevredenheid 

geslacht 
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twee (model 2) werden de interactietermen (geslacht x gestandaardiseerde 

hechtingsangst; geslacht x gestandaardiseerde hechtingsvermijding) ingevoerd. In wat 

volgt zullen allereerst de significante effecten op relationele tevredenheid worden 

besproken, vervolgens bespreken we de significante effecten op seksuele tevredenheid 

verder in detail.   

 

 Relationele tevredenheid.  

Aangaande de afhankelijke variabele relationele tevredenheid, bleek uit de 

modelvergelijkingstoets dat het eerste model 40.9% van de variantie in relationele 

tevredenheid verklaart (adjusted R2 = .409). Dit betekent dat hechtingsangst, 

hechtingsvermijding en geslacht samen 40.9% van de variantie in relationele 

tevredenheid verklaart (F(3, 1271) = 294.69, p < .001). Het toevoegen van de 

interactietermen in het tweede model, verhoogt de verklaarde variantie significant met 

.8% (R2 change = .008, F change (2, 1269) = 9.02,  p < .001). Relationele tevredenheid 

wordt voor 41.6% verklaard door hechtingsangst, hechtingsvermijding, geslacht en de 

interacties tussen geslacht en hechtingsangst en hechtingsvermijding (adjusted R2 = 

.416, F(5, 1269) = 182.66,  p < .001).  We kunnen hieruit besluiten dat het verband 

tussen hechting en relationele tevredenheid medebepaald wordt door geslacht. 

Onderstaande tabel bevat de regressiecoëfficiënten en de geassocieerde t-toetsen voor 

de predicoren en interactie-effecten. 
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Tabel 4:  

Resultaten hiërarchische regressie: bijdrage van de predictoren en interactie-effecten 

op relationele tevredenheid.  

predictor B SE B β t 

Stap 1 (R2, R2adj)               (.410, .409)*** 

constant -.08 .03  -2.56* 

Hechtingsangst .27 .03 .24 10.48*** 

Hechtingsvermijding .50 .02 .51 22.13*** 

Geslacht .22 .04 .11 5.19*** 

Stap 2 (R2, R2adj, ∆R2) (.418, .416 , .008)*** 

Constant -.08 .03  -2.60** 

hechtingsangst .28 .04 .25 7.69*** 

Hechtingsvermijding .40 .03 .41 12.35*** 

geslacht .23 .04 .11 5.24*** 

Hechtingsangst * 

geslacht 

-.03 .05 -.02 -.57 

Hechtingsvermijding * 

geslacht 

.19 .05 .14 4.17*** 

* p< .05 **p< .01***p< .001 

 

Wat de hoofdeffecten betreft, wordt er zowel een significant effect gevonden voor de 

hechtingsdimensies angst (B = .28, p < .001) en vermijding (B = .40, p < .001) als voor 

geslacht (B = .23, p < .001). Omwille van het niet significante interactie-effect van 

angstige hechting en geslacht (B = -.03, p = .569), kunnen we het hoofdeffect van 

angstige hechting eenduidig interpreteren. De regressiecoëfficiënt is positief wat 

betekent dat hoe hoger men scoort op angstige hechting, hoe hoger de score op 

relationele tevredenheid, wat minder tevredenheid impliceert. Omwille van het 

significante interactie-effect van vermijdende hechting en geslacht (B = .19, p < .001) is 

het niet mogelijk om het hoofdeffect van vermijdende hechting en geslacht eenduidig te 

interpreteren. Het effect van vermijdende hechting op relationele tevredenheid is 

verschillend voor mannen en vrouwen. Om de interactieterm te interpreteren kunnen we 

het effect van vermijdende hechting op relationele tevredenheid voor mannen en 
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vrouwen apart bekijken. Op basis van bovengerapporteerde significante 

regressiecoëfficiënten kunnen we de volgende regressievergelijking noteren: 

 

Relationele tevredenheid = -.08 + .28 hechtingsangst + .40 hechtingsvermijding + 

.23 geslacht + .19 hechtingsvermijding*geslacht. 

 

- Voor mannen (gecodeerd als 0) geldt: 

Relationele tevredenheid = -.08 + .28 hechtingsangst + .40 hechtingsvermijding 

 

- Voor vrouwen (gecodeerd als 1) geldt: 

Relationele tevredenheid = -.08 + .28 hechtingsangst + .40 hechtingsvermijding + .23 + 

.19 hechtingsvermijding = .15 + .28 hechtingsangst + .59 hechtingsvermijding 

 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de regressiecoëfficiënt van vermijdende hechting 

voor mannen (.40) relatief kleiner is dan de regressiecoëfficiënt voor vrouwen (.59), wat 

betekent dat een vermijdende hechting voor vrouwen sterker doorweegt op hun 

relationele tevredenheid. Hoe meer vermijdend gehecht men is als vrouw, hoe hoger de 

score op de schaal relationele tevredenheid en dus hoe minder tevreden men is. Dit 

verband geldt ook voor mannen, maar bij hen is er sprake van een minder sterk verband. 

Het effect van vermijdende hechting op relationele tevredenheid wordt bijgevolg 

gemodereerd door geslacht. 

 

 Seksuele tevredenheid.  

Uit de modelvergelijkingstoets blijkt dat het eerste model, 19.1% van de variantie in 

seksuele tevredenheid verklaart (adjusted R2 = .191). Dit betekent dat hechtingsangst, 

hechtingsvermijding en geslacht samen 19.1% van de variantie in seksuele tevredenheid 

verklaart (F(3, 1230) = 98.14, p < .001). Het toevoegen van de interactietermen in het 

tweede model, verhoogt de verklaarde variantie significant met .5% (R2 change = .005, 

F change (2, 1227) = 4.20,  p < .05). Seksuele tevredenheid wordt voor 19.5% verklaard 

door hechtingsangst, hechtingsvermijding, geslacht, en de interacties tussen geslacht en 

hechtingsvermijding en hechtingsangst (adjusted R2 = .195, F(5, 1228) = 60.87, p < 

.001). We kunnen hierdoor besluiten dat het verband tussen hechting en seksuele 
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tevredenheid medebepaald wordt door geslacht. Onderstaande tabel bevat de 

regressiecoëfficiënten en de geassocieerde t-toetsen voor de predictoren en interactie-

effecten. 

 

Tabel 5:  

Resultaten hiërarchische regressieanalyse: bijdrage van de predictoren en interactie-

effecten op seksuele tevredenheid.  

predictor B SE B β t 

Stap 1 (R2, R2adj)               (.193***, .191***) 

constant -.07 .04  -1.96* 

Hechtingsangst .20 .03 .18 6.47*** 

Hechtingsvermijding .34 .03 .33 12.36*** 

Geslacht .20 .05 .10 3.82*** 

Stap 2 (R2, R2adj, ∆R2) (.199***, .195*** , .005* ) 

Constant -.06 .04  -1.70 

hechtingsangst .27 .04 .25 6.49*** 

Hechtingsvermijding .29 .04 .29 7.50*** 

geslacht .19 .05 .09 3.68*** 

Hechtingsangst * 

geslacht 

-.16 .06 -.10 -2.71** 

Hechtingsvermijding * 

geslacht 

.10 .05 .07 1.84 

* p< .05 **p< .01***p< .001 

 

Uit de afzonderlijke t- testen blijken de drie hoofdeffecten, namelijk van angstige 

hechting (B = .27, p < .001), vermijdende hechting (B = .29, p < .001) en geslacht (B = 

.19, p < .001), significant. Omwille van het niet significante interactie-effect van 

vermijdende hechting en geslacht (B = .10, p = .066), kunnen we het hoofdeffect van 

vermijdende hechting eenduidig interpreteren. De regressiecoëfficiënt is positief, dit 

wilt zeggen: hoe hoger de score op vermijdende hechting, hoe lager seksuele 

tevredenheid, aangezien een hogere score op de schaal seksuele tevredenheid, minder 

seksuele tevredenheid impliceert. Omwille van het significante interactie-effect van 
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angstige hechting en geslacht (B = -.16, p < .01) is het niet mogelijk om het hoofdeffect 

van angstige hechting en geslacht eenduidig te interpreteren. Om de interactieterm te 

interpreteren kunnen we het effect van angstige hechting op seksuele tevredenheid voor 

mannen en vrouwen apart bekijken. Op basis van bovengerapporteerde significante 

regressiecoëfficiënten kunnen we de volgende regressievergelijking noteren: 

 

Seksuele tevredenheid = .27 hechtingsangst + .29 hechtingsvermijding + .19 

geslacht .16 (hechtingsangst*geslacht). 

 

- Voor mannen (gecodeerd als 0) geldt: 

Seksuele tevredenheid = .27 hechtingsangst + .29 hechtingsvermijding 

 

- Voor vrouwen (gecodeerd als 1) geldt: 

Seksuele tevredenheid = .27 hechtingsangst + .29 hechtingsvermijding + .19 -.16 

hechtingsangst = (.27 -.16) hechtingsangst + .29 hechtingsvermijding + .19 =  

.11 hechtingsangst + .29 hechtingsvermijding + .19 

 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de regressiecoëfficiënt van angstige hechting 

voor mannen (.27) relatief groter is dan de regressiecoëfficiënt voor vrouwen (.11), wat 

betekent dat angstige hechting voor mannen sterker doorweegt op hun seksuele 

tevredenheid. Hoe meer angstig gehecht men is als man, hoe hoger de score op de 

schaal seksuele tevredenheid en dus hoe minder tevreden men is. Dit verband geldt ook 

voor vrouwen, maar is minder sterk. Het effect van angstige hechting op seksuele 

tevredenheid wordt  bijgevolg gemodereerd door geslacht. 
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3) Is er een positief verband tussen seksuele en relationele tevredenheid?  

 

Om de sterkte en richting van het verband na te gaan, werd Pearson’s 

correlatiecoëfficiënt r berekend. De Pearson’s correlatiecoëfficiënt die het verband 

tussen seksuele en relationele tevredenheid identificeert, bleek significant (Pearson’s 

correlatiecoëfficiënt r = .56, p < .001). Een correlatiecoëfficiënt tussen .5 - .7 wordt als 

sterk positief beschouwd. Hierdoor kunnen we concluderen dat er een sterk positief 

verband is tussen seksuele en relationele tevredenheid. Dit betekent dat hoe hoger de 

score op seksuele tevredenheid, hoe hoger de score op relationele tevredenheid zal zijn. 

Meerbepaald wil dit zeggen dat hoe meer tevreden men is op seksueel vlak, hoe meer 

tevreden men zal zijn op relationeel vlak en andersom. De determinatiecoëfficiënt 

bedraagt .31 wat betekent dat 31% van de variantie in relationele tevredenheid wordt 

verklaard door seksuele tevredenheid. Dit duidt op een sterk positief verband.  

 

 

 

 

 
Figuur 3: correlatie tussen seksuele tevredenheid en relationele tevredenheid 
 
 

4) Wordt de associatie tussen seksuele tevredenheid en relatietevredenheid 

gemodereerd door de hechtingsdimensies? (voor een visuele voorstelling 

zie figuur 4) 

 

 
 

 

 

 

  

 

Figuur 4 : moderatie van hechting op het verband tussen seksuele en relationele 
tevredenheid. 

Hechting 
-angst 
- vermijding 

 

Seksuele 
tevredenheid 

Relationele tevredenheid 

Seksuele tevredenheid Relationele 
tevredenheid 

R = .56 
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Om na te gaan of het effect van seksuele tevredenheid op relationele tevredenheid 

afhangt van de hechtingsdimensie werd moderatie nagegaan aan de hand van de 

interacties tussen de verschillende onafhankelijke variabelen. Alvorens analyses uit te 

voeren werden alle variabelen eerst gestandaardiseerd om multicollineariteit te 

voorkomen. Met deze gestandaardiseerde variabelen werden volgende interactietermen 

berekend gestandaardiseerde seksuele tevredenheid*gestandaardiseerde hechtingsangst 

en gestandaardiseerde seksuele tevredenheid*gestandaardiseerde hechtingsvermijding. 

Enkel deze gestandaardiseerde variabelen werden gebruikt in de analyses.  Vervolgens 

werd een hiërarchische regressie uitgevoerd met als afhankelijke variabele relationele 

tevredenheid. Het eerste model had als  onafhankelijke variabelen seksuele 

tevredenheid, hechtingsangst en hechtingsvermijding. Het tweede model bestond uit 

dezelfde variabelen met bijkomend de beide interactietermen, namelijk seksuele 

tevredenheid*hechtingsangst en seksuele tevredenheid* hechtingsvermijding.  

 

Uit de modelvergelijkingstoets blijkt dat het eerste model 49.5 % van de variantie in 

relationele tevredenheid verklaart (adjusted R2 = .494). Dit betekent dat seksuele 

tevredenheid, hechtingsangst en hechtingsvermijding samen 49.5 % van de variantie in 

relationele tevredenheid verklaart (F(3, 1228) = 401.06, p < .001 ). Het toevoegen van 

de interactietermen in het tweede model, verhoogt de verklaarde variantie significant 

met 1,8 % (R2 change = .018, F(2, 1226) = 23.29, p < .001). Relationele tevredenheid 

wordt voor 51.1 %  verklaard door seksuele tevredenheid, hechtingsangst, 

hechtingsvermijding, en de interacties tussen seksuele tevredenheid en hechtingsangst 

en hechtingsvermijding (adjusted R2 = .511). We kunnen hieruit besluiten dat het 

verband tussen seksuele en relationele tevredenheid mede bepaald wordt door 

hechtingsdimensie. Onderstaande tabel bevat de regressiecoëfficiënten en de 

geassocieerde t-toetsen voor de predictoren en interactie-effecten. 
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Tabel 6: 

Resultaten hiërarchische regressieanalyse: Bijdrage van de predictor seksuele 

tevredenheid/ hechting als moderator en interactie-effecten op relationele tevredenheid  

 

predictor B SE B β t 

Stap 1 (R2, R2adj)               (.495, .494)*** 

constant .02 .02  .89 

Hechtingsangst .23 .02 .21 9.74*** 

Hechtingsvermijding .37 .02 .38 16.75*** 

Seksuele tevredenheid .33 .02 .34 14.96*** 

Stap 2 (R2, R2adj, ∆R2) (.513, .511, .018)*** 

Constant -.03 .02  -1.46 

hechtingsangst .24 .02 .22 10.12*** 

Hechtingsvermijding .35 .02 .35 15.42*** 

Seksuele tevredenheid .28 .02 .29 12.49*** 

Seksuele 

tevredenheidXHechtings-

angst 

.04 .02 .04 1.72 

Seksuele 

tevredenheidXhechtings-

vermijding 

.10 .02 .13 5.51*** 

* p< .05 **p< .01***p< .001 

 

Uit de afzonderlijke t-testen blijkt, zoals reeds aangetoond in voorgaande hypothesen, 

dat de hoofdeffecten betreffende hechtingsdimensie significant zijn. Eveneens blijkt er 

een hoofdeffect van seksuele tevredenheid. Bovendien blijkt de interactie tussen 

seksuele tevredenheid en hechtingsvermijding significant (B = .10, p < .001) terwijl de 

interactie tussen seksuele tevredenheid en hechtingsangst niet significant bevonden 

wordt (B = .04, p = .087). Dit betekent dat de grootte van het effect van seksuele 

tevredenheid op relationele tevredenheid afhangt van de score op hechtingsvermijding. 

Hierdoor is het hoofdeffect van seksuele tevredenheid en vermijdende hechting niet 

eenduidig te interpreteren. Hechtingsvermijding bepaalt de sterkte van de associatie 
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tussen seksuele en relationele tevredenheid voor de deelnemers opgenomen in deze 

studie.  

 

Om deze interactieterm (het moderatoreffect) te kunnen interpreteren bekijken we het 

effect van seksuele tevredenheid op relationele tevredenheid voor 3 groepen personen: 

een groep met een gemiddelde score op hechtingsvermijding (deze krijgt de waarde 0 

op hechtingsvermijding aangezien onze variabele gestandaardiseerd is), een groep die 1 

standaardafwijking boven het gemiddelde scoort op hechtingsvermijding (waarde + 1), 

en een groep die 1 standaardafwijking onder het gemiddelde scoort (waarde – 1). Op 

basis van bovengerapporteerde significante regressiecoëfficiënten kunnen we de 

volgende regressievergelijking noteren: 

 

Relationele tevredenheid = .28 seksuele tevredenheid + .24 angst + .35 vermijding + 

.10 (seksuele tevredenheid x hechtingsvermijding) 

 

- Voor deelnemers die relatief weinig vermijdend gehecht zijn (waarde -1) geldt: 

Relationele tevredenheid = .28 seksuele tevredenheid + .24 angst + .35 . (-1) + .10 

(seksuele tevredenheid x (-1)) = .18 seksuele tevredenheid + .24 angst - .35 

 

- Voor deelnemers die gemiddeld scoren op hechtingsvermijding (waarde 0) 

geldt: 

Relationele tevredenheid = .28 seksuele tevredenheid + .24 angst + .35 . (0) + .10 

(seksuele tevredenheid x (0)) = .28 seksuele tevredenheid + .24 angst  

 

- Voor deelnemers die relatief sterk vermijdend gehecht zijn (waarde 1) geldt:  

Relationele tevredenheid = .28 seksuele tevredenheid + .24 angst + .35 . (1) + .098 

(seksuele tevredenheid x (1)) = .38 seksuele tevredenheid + .24 angst  + .35 

 

Bovenstaande regressievergelijkingen laten zien dat naarmate de score op 

hechtingsvermijding stijgt, de regressiecoëfficiënt van seksuele tevredenheid stijgt, en 

de relatie tussen seksuele tevredenheid en relationele tevredenheid bijgevolg sterker 

wordt. 
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Voor bovenvermelde groepen werden vervolgens toetsgegevens berekend. De resultaten 

geven weer dat de regressiecoëfficiënt voor seksuele tevredenheid voor personen die 

relatief weinig vermijdend gehecht zijn (1 SD onder het gemiddelde) met 95% 

zekerheid tussen .16 en .29 ligt (t (1227) = 6.989, p < .001 ). 

 

Voor personen die gemiddeld scoren op de moderatievariabele hechtingsvermijding ligt 

de regressiecoëfficiënt voor seksuele tevredenheid met 95% zekerheid tussen .28 en .37.  

(t (1227) = 14.304 , p < .001). 

 

Voor personen die relatief sterk vermijdend gehecht zijn ligt de regressiecoëfficiënt 

voor seksuele tevredenheid met 95% zekerheid tussen .38 en .48.  (t (1227) = 17.608 , p 

< .001). 

 

Hieruit kunnen we concluderen dat personen die relatief weinig vermijdend gehecht zijn 

(-1 SD), het effect van seksuele tevredenheid op relationele tevredenheid klein is, de 

regressiecoëfficiënt is relatief klein. Daarentegen zullen personen die relatief hoog 

scoren op de dimensie hechtingsvermijding (+1 SD), een groter effect kennen van 

seksuele tevredenheid, de regressiecoëfficiënt is relatief groot. Een toename in de score 

van seksuele tevredenheid draagt bij hoog vermijdend gehechte personen dus sterk bij 

aan een hogere score op relatietevredenheid, terwijl dit bij minder vermijdend gehechte 

personen minder is. Zeer vermijdend gehechte personen die erg ontevreden zijn op 

seksueel gebied zullen hierdoor ook erg ontevreden zijn over hun relatie. De groep die 

gemiddeld scoort op de dimensie hechtingsvermijding ligt tussenbeide andere groepen 

in.
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Bespreking 
 

Hechting bij volwassenen is sinds het onderzoek van Hazan en Shaver (1987) jarenlang 

onderzocht in combinatie met verschillende relatiegerelateerde variabelen. Zo bleek 

hechting een invloed te hebben op relationeel en seksueel functioneren en meerbepaald 

op relationele en seksuele tevredenheid. In het huidig onderzoek trachten we na te gaan 

of dit verband eveneens terug te vinden is in een grootschalige representatieve 

bevolkingsgroep. Bovendien trachten we een beeld vast te leggen van de seksuele en 

relationele tevredenheid in Vlaanderen.  

 

Vooreerst werd er onderzocht of onveilig, angstig en vermijdend, gehechte personen 

minder relationele en seksuele tevredenheid ervaren. We gingen hierbij na of dit 

verschilde naargelang geslacht. Tevens werd er gekeken naar het verband tussen 

seksuele en relationele tevredenheid. Tenslotte bekeken we de rol van hechting als 

moderator binnen dit verband. Om onze hypothesen te testen en hierbij betrouwbare 

schattingen te kunnen maken die generaliseerbaar zijn, werd er een 

waarschijnlijkheidssteekproef gebruikt, geselecteerd op basis van een toevallige selectie 

uit het rijksregister. Er konden hierdoor vragenlijsten worden afgenomen bij maar liefst 

1738 Vlamingen. Hiervan hadden 1363 personen een partner waardoor hun gegevens 

konden gebruikt worden voor deze scriptie. 
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Bespreking Onderzoeksresultaten en de Verhouding met Voorgaand Onderzoek 

 

Alvorens hypothesen te testen, onderzochten we in welke mate de respondenten 

tevreden zijn op relationeel en seksueel gebied en of mannen en vrouwen hierin 

verschillen. Verder werd er ook nagegaan of mannen en vrouwen verschillen op beide 

onveilige hechtingsdimensies, angst en vermijding. 

 

 Beschrijvende statistiek. 

 

 Man/vrouw verschillen op hechtingsdimensies, relationele en seksuele 

tevredenheid. Aangezien een geslachtsneutrale benadering binnen hechtingsrelaties 

volgens Del Giudice (2011) betwist wordt, werden geslachtsverschillen nagegaan op 

beide hechtingsoriëntaties: angst en vermijding. Er werden hogere scores op de 

dimensie vermijding en angst verwacht voor respectievelijk mannen en vrouwen. Het 

huidige onderzoek is deels overeenkomstig met deze verwachtingen. Met name, uit de 

resultaten bleek dat mannen en vrouwen enkel verschilden op de dimensie 

hechtingsangst. Vrouwen blijken meer angstig gehecht dan mannen. Dit is consistent 

met voorgaande literatuur (Del Giudice, 2011; Saroglou, 2004; Schmitt et al., 2003). In 

tegenstelling tot voorgaande literatuur (Brassard et al., 2007; Schmitt et al., 2003), 

vinden we geen verschil tussen beide geslachten voor vermijdende hechting. Een 

verklaring voor het uitblijven van een verschil op vermijdende hechting kan niet 

gevonden worden bij de soort steekproef, daar de meta-analyse van Del Giudice (2011) 

over geslachtsverschillen in hechting heeft aangetoond dat de grootste verschillen wel 

worden gevonden in gemeenschapssteekproeven.  

 

In de huidige studie werden zowel voor relationele als voor seksuele tevredenheid 

verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen. Ondanks een algemene tevredenheid 

op relationeel en seksueel gebied, bleken vrouwen in onze steekproef minder tevreden 

dan mannen. Onze resultaten wat betreft geslachtsverschillen in seksuele tevredenheid 

zijn in overeenstemming met onderzoek verricht door Sanchez et al. (2012) en Kiefer & 

Sanchez (2007). Een plausibele verklaring voor de gerapporteerde grotere seksuele 

ontevredenheid bij vrouwen, is mogelijks de naleving van traditionele seksuele scripts. 
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Ondanks de emancipatie van de vrouw, stellen Sanchez en collega’s (2012) dat tot op 

heden de traditionele seksuele genderrollen worden nageleefd en toegepast door het 

volgen van traditionele seksuele scripts.  Volgens deze scripts dienen vrouwen zich 

onderdanig te onderwerpen aan de verlangens van de man terwijl mannen fungeren als 

de initiatiefnemers en de seksuele interacties meer domineren (O’Sullivan & Byers, 

1992; Sanchez et al., 2012; Schwartz & Rutter, 2000). Deze traditionele seksuele scripts 

houden geen rekening met de verlangens van de vrouw waardoor het plausibel is dat dit 

impact heeft op de seksuele tevredenheid van de vrouw. Kiefer en Sanchez (2007) 

toonden inderdaad aan dat het vasthouden aan deze seksuele scripts een lagere 

tevredenheid voorspelt voor vrouwen. Hoewel deze vrouwelijke onderwerping ook zou 

kunnen leiden tot een grotere ontevredenheid bij mannen (Sanchez et al., 2011). Een 

tweede mogelijke verklaring is het beeld van het ideale lichaam dat de maatschappij 

vrouwen voorschrijft. Dit zorgt namelijk volgens Gijs, Gianotten, Vanwesenbeeck en 

Weijenborg (2009) tot een preoccupatie met het uiterlijk waardoor vrouwen afgeleid 

worden van hun  eigen verlangens en interne seksuele prikkels. Een bijkomende rol kan 

gespeeld worden door het uitblijven van een orgasme bij een groot deel van de 

vrouwelijke bevolking. Zo is in de US aangetoond dat 24% van de vrouwen geen 

orgasme ervaart (Laumann, Paik & Rosen, 1999). 

 

De resultaten van een lagere relationele tevredenheid bij vrouwen is in 

overeenstemming met het onderzoek van Butzer en Campbell (2008) en Yucel en 

Gassanov (2010). Één van de mogelijke verklaringen voor de grotere relationele 

ontevredenheid bij vrouwen is de ongelijke verdeling van huishoudelijk werk. Beide 

partners proberen namelijk de tijd en energie die ze besteden aan hun kinderen, beroep, 

huishoudelijke bezigheden en hun relatie te verdelen. Hoewel beide partners hierin een 

evenwicht wensen, hebben recente internationale studies aangetoond dat vrouwen twee 

keer zoveel tijd steken in huishoudelijk werk (Berk, 2006; Schwalb, Nakawaza, 

Yamamoto & Hyun, 2004). Dit kan maken dat vrouwen minder energie over hebben 

voor hun relatie en er hierdoor minder plezier uithalen. Onderzoek toont namelijk aan 

dat vrouwen die minder tevreden zijn, de eisen van hun partner, carrière, huishoudelijke 

taken en kinderen als overweldigend ervaren (Berk, 2006; Saginak & Saginak, 2005).  
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Echter, de gevonden verschillen dienen kritisch bekeken te worden aangezien enkel 

statistische significantie in rekening gebracht wordt (Verhofstadt,  Buysse & Ickes, 

2007). Statistische significantie wordt namelijk ook bij grote steekproeven met grote 

overlap en kleine verschillen bekomen (Gijs et al., 2009).  Verhofstadt en collega’s 

(2007) duiden naast statistische significantie, op het belang van de grootte van de 

gender verschillen (bijvoorbeeld via effect size), om te voorkomen dat de verschillen 

groter worden geïnterpreteerd dan men in werkelijkheid terugvindt. Om met voorgaande 

kritiek rekening te houden werd Cohen’s d berekend. Hierbij vonden we respectievelijk 

.27 en .22 voor relationele en seksuele tevredenheid. Volgens Cohen (1988) kunnen we 

dit interpreteren als slechts een klein verschil tussen mannen en vrouwen. Ook in 

voorgaand onderzoek werden slechts kleine effect groottes gerapporteerd (Holmberg & 

Blair, 2009).  

 

 Verklarende statistiek. 

 

 Hechting en relationele tevredenheid. 

Verschillende onderzoekers hebben gesuggereerd dat hechting een invloed heeft op 

relationele tevredenheid. Specifiek toonde men aan dat onveilig gehechte personen, met 

name angstig en vermijdend gehechte personen, meer relationeel ontevreden zijn dan 

veilig gehechte personen (Belsky, 1999; Butzer & Campbell, 2008; Feeney, 2008; 

Kachadourian et al., 2004; Mikulincer & Shaver, 2007). Dit leidde tot de hypothese dat 

ook in onze steekproef personen die hoog scoren op de angstige en vermijdende 

hechtingsdimensies minder relationele tevredenheid zullen rapporteren. Deze 

bevindingen werden bevestigd.  

 

Zowel mannen als vrouwen die meer angstig of vermijdend gehecht zijn, zijn minder 

relationeel tevreden. Veilig gehechte personen, deze met lage scores op beide onveilige 

hechtingsdimensies, zijn dus meer tevreden met hun relatie. Hieruit kunnen we 

concluderen dat het negatief model van de ander (vermijdend) en het negatief model 

van zichzelf (angstig), cognities en emoties oproepen die niet te verenigen zijn met een 

tevreden gevoel over de relatie. Onderzoek toonde namelijk aan dat zowel algemene als 

specifieke hechtingsrepresentaties geassocieerd is met manier van omgaan met de 



 48 

partner en hoe men de relatie ervaart (Treboux, Crowell & Waters, 2004).  Verklaringen 

voor het negatieve verband tussen onveilige hechting en relationele tevredenheid wordt 

in de literatuur gezocht bij mogelijke mediatoren. Onderzoekers konden aantonen dat 

gedragingen binnen de relatie meer negatief worden beoordeeld door onveilig gehechte 

personen en deze personen meer te kampen hebben met negatieve emoties (Sumer & 

Cozzarelli, 2004; Davila et al., 1999). Daarnaast worden problematische 

conflicthantering en maladaptieve probleemoplossing ook beschouwd als mogelijke 

mediatoren (Brassard et al., 2009; Marchand, 2004).  

 

Het negatieve verband tussen vermijdende hechting en relationele tevredenheid 

verschilt tussen geslachten. Hierbij weegt een vermijdende hechting sterker door op de 

relationele tevredenheid voor vrouwen in vergelijking met mannen. Hierover is echter 

weinig onderzoek bekend. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat 

maatschappelijke verwachtingen omtrent de zorgende kenmerken van de vrouw in 

tegenstrijd zijn met vermijdende hechting. Dit zou zowel voor de vrouw als voor de 

partner een vorm van frustratie kunnen vormen. Evenwel zou dit kunnen leiden tot meer 

conflicten die leiden tot minder tevredenheid.  

 

 Hechting en seksuele tevredenheid. 

Eveneens voor het verband tussen onveilige hechting en seksuele ontevredenheid werd 

evidentie gevonden in voorgaande literatuur (Birnbaum et al., 2006; Butzer & 

Campbell, 2008; Feeney & Noller, 2004). Deze bevindingen werden bevestigd. 

 

Er werd aangetoond dat zowel mannen als vrouwen met een onveilige hechting, angstig 

of vermijdend, minder seksuele tevredenheid rapporteerden dan veilige gehechte 

personen. Dit is mogelijk het gevolg van de diverse doelen die nagestreefd worden door 

angstig en vermijdend gehechte personen met hun hyperactivatie en deactivatie 

strategie. Vermijdend gehechte personen vermijden nabijheid vanwege hun 

deactivatiestrategie en vinden hierdoor intiem seksueel contact onbevredigend 

(Mikulincer & Shaver, 2007; Feeney & Noller, 2004). Angstig gehechte personen 

handhaven een hyperactivatie strategie. Een mogelijke reden voor het negatieve verband 

tussen angstige hechting en seksuele ontevredenheid, is het voortdurend zorgen maken 
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over mogelijke afwijzing van de partner en de partner seksueel tevreden willen stellen 

(Davis et al., 2006). Dit is in verband te brengen met voorgaand onderzoek dat eveneens 

aantoonde dat angstig gehechte personen veel belang hechten aan en bezorgd zijn over 

de reacties van de partner en hun eigen seksuele aantrekkelijkheid (Birnbaum & Gillath, 

2006; Brennan, wu & Loev, 1998). Dit volgt uit het negatief model van zichzelf. Butzer 

en Campbell (2008) stellen dat angstige gehechte personen juist door deze chronische 

bezorgdheden minder kunnen genieten van seksuele contacten met de partner. 

Bovendien kan het negatieve verband tussen onveilige hechting en seksuele 

ontevredenheid gemedieerd worden door tal van factoren. Een geinhibeerde 

communicatie over seksuele noden  (Davis et al., 2006) en de negatieve gevoelens en 

ervaringen die onveilig gehechte personen hebben over seks (Birnbaum et al., 2006), 

kan de relatie tussen hechting en seksuele tevredenheid medieren.   

 

De sterkte van het verband tussen angstige hechting en seksuele ontevredenheid was 

verschillend voor mannen en vrouwen. Een angstige hechting bleek voor mannen een 

sterker negatief effect te hebben op de seksuele tevredenheid in vergelijking met 

vrouwen. Een mogelijke verklaring voor de grotere impact van een angstige hechting 

voor mannen op de seksuele tevredenheid kan gezocht worden bij sekserol stereotiepen. 

Tot op vandaag geldt er in onze maatschappij een algemene opvatting dat mannen zich 

meer focussen op seksuele aspecten van de relatie terwijl vrouwen zich meer richten op 

de emotionele aspecten hiervan en de nood aan seks lager is in vergelijking met mannen 

(Simms & Byers, 2009). Bijgevolg is de frequentie van seks bij mannen hoger in 

vergelijking met vrouwen  (Baumeister, Catanese & Vohs, 2001; Santtila et al., 2008). 

Daarnaast krijgen mannen in de traditionele seksuele scripts een meer dominante rol 

toegekend terwijl vrouwen zich meer ondergeschikt behoren op te stellen (Schwartz & 

Rutter, 2000). In tegenstelling tot het dominante stereotype van de man,  zullen angstig 

gehechte mannen zich veel meer afhankelijk opstellen. Zij proberen te voldoen aan de 

noden van de vrouw en zullen hierdoor hun eigen seksuele verlangens aan de kant 

schuiven en bijgevolg minder deelnemen in seksuele activiteiten en zich meer richten op 

de emotionele aspecten. Doordat angstig gehechte mannen niet voldoen aan de 

mannelijke genderrol die de nadruk legt op assertiviteit, zelfvertrouwen en dominantie 

zouden ze zich meer ontevreden kunnen voelen. Doordat de vrouwen als meer 
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afhankelijk en onderdanig worden voorgesteld, zullen angstig gehechte vrouwen die 

proberen te voldoen aan de noden van hun man, het verband tussen angstige hechting en 

seksuele ontevredenheid mogelijks niet versterken. Aangezien in de hechtingstheorie 

geen duidelijke genderverschillen beschreven worden in het verband tussen hechting en 

tevredenheid, is er meer onderzoek nodig naar hoe genderspecifieke normen de relatie 

tussen hechting en seksuele tevredenheid beïnvloedt (Mikulincer & Shaver, 2007). 

 

Samengevat kunnen we uit bovenstaande bevindingen concluderen, in 

overeenstemming met Fraley en Shaver (2000) dat het hechtingssysteem een goed kader 

blijkt om individuele verschillen in partnerrelaties beter te begrijpen en verklaren. Het 

evenwicht tussen afstand en nabijheid, bezorgdheden over zichzelf en de partner, 

dominantie en onderdanigheid is tevens belangrijk binnen seksuele relaties (Mikulincer 

& Shaver, 2007). 

 

Correlatie seksuele tevredenheid en relationele tevredenheid. 

Uit literatuurstudie konden we opmaken dat er geen eenduidigheid bestaat over de 

causale richting van de relatie tussen seksuele en relationele tevredenheid. De 

interessante bevindingen van voorgaand longitudinaal onderzoek (Byers, 2005; 

Sprecher, 2002), leidde tot de voorspelling dat seksuele en relationele tevredenheid 

bidirectioneel verbonden zijn met elkaar. Causaliteit kon echter niet nagegaan worden 

door de cross-sectionele aard van deze studie. Hierdoor besloten we enkel de correlatie 

tussen beide constructen te bekijken, waarbij een sterk positief verband werd gevonden. 

We konden concluderen dat hoe meer tevreden men is op seksueel vlak, hoe meer 

tevreden men zal zijn op relationeel vlak en andersom. Dit komt overeen met voorgaand 

onderzoek (Butzer & Campbell, 2008; Byers, 2005; Haavio-Mannila & Kontula, 1997; 

Sprecher, 2002). Bovendien kunnen we stellen dat, naast de grote hoeveelheid 

verklaarde variantie nog andere variabelen belangrijk zijn, vermits beide variabelen 

elkaar niet volledig kunnen verklaren. 
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 Hechting als moderator in het verband tussen seksuele en relationele 

tevredenheid. Om een antwoord te bieden op de vraag hoe het komt dat het verband 

tussen relationele tevredenheid en seksuele tevredenheid voor sommige mensen sterker 

is dan voor anderen, werd naar aanleiding van voorgaand onderzoek (Birnbaum et al., 

2006; Butzer & Campbell, 2008) hechting opgenomen als moderator. Literatuur wees 

uit dat bij angstig gehechte personen hun relationele tevredenheid meer beïnvloed wordt 

door hun seksuele tevredenheid. Bij sterk vermijdend gehechte personen werd een 

verminderde relatie tussen seksuele en relationele tevredenheid aangetoond, waardoor 

de mate van tevredenheid op relationeel gebied minder beïnvloed wordt door seksuele 

ervaringen (Birnbaum et al., 2006). 

 

De resultaten van het huidig onderzoek tonen inderdaad aan dat hechting het effect van 

seksuele tevredenheid op relationele tevredenheid modereert maar dit enkel geldt voor 

vermijdend gehechte personen. Een angstige hechting blijkt geen modererende rol te 

spelen in dit verband. Uit een meer gedetailleerde studie van de interactieterm bleken, in 

tegenstelling tot wat geconcludeerd werd door Birnbaum et al. (2006), meer sterk 

vermijdend gehechte personen het verband tussen seksuele en relationele tevredenheid 

te versterken, terwijl minder vermijdend gehechte personen een kleiner effect van 

seksuele tevredenheid kennen. Angstig gehechte personen gebruiken hun seksuele 

ervaringen bijgevolg niet als barometer voor hun relatiekwaliteit, terwijl vermijdend 

gehechte personen dit wel doen.  

 

Mogelijke verklaringen voor de verschillende resultaten zijn verschillen in steekproef en 

de gebruikte meetinstrumenten. Zowel Birnbaum et al. (2006) als Butzer & Campbell 

(2008) gebruikten koppels als proefpersoon terwijl in onze studie enkel individuen 

werden opgenomen. Bovendien verschilde voornamelijk de studie van Birnbaum et al. 

(2006) sterk in leeftijd, waarbij zij voornamelijk twintigers opnamen. Butzer & 

Campbell (2008) daarentegen bevroegen participanten van ongeveer gelijke 

leeftijdsrange dan de onze. Een andere verklaring zou het gebruik van de verschillende 

meetmethoden kunnen zijn.  Birnbaum et al. (2006) mat als relatie variabele de 

relatiekwaliteit en relatie-interacties (relatieversterkend gedrag en relatie-beschadigend 

gedrag). Als seks variabele gebruikten zij het hebben van seks en de positieve en 
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negatieve gevoelens en gedachten die daarmee gepaard gaan. De variabelen die in onze 

studie relationele en seksuele tevredenheid representeren verschillen van deze 

voorgaande studie waardoor mogelijks een ander resultaat werd bekomen. Echter maten 

Butzer & Campbell (2008) via valide vragenlijsten wel seksuele en relationele 

tevredenheid. Ten slotte zouden culturele verschillen een rol kunnen spelen. Het is 

mogelijk dat Vlaamse mannen en vrouwen hierin verschillen van de eerder besproken 

populaties, namelijk Israel en Canada. Maar zoals aangegeven door Verhofstadt, Buysse 

en Ickes (2007) verschillen Europa en Noord-Amerika niet sterk in hun culturele waarde 

systemen (Burleson, 2003). De meest waarschijnlijke verklaring is dat niet angst (zoals 

gevonden door Birnbaum et al., 2006 en Butzer & Campbell, 2008) of vermijding (zoals 

gevonden in deze studie) een rol speelt maar algemeen een onveilige 

hechtingsoriëntatie.  

 

Sterktes, Beperkingen en Suggesties voor Toekomstig Onderzoek 
 

 Sterktes.  

 

Één van de grote sterktes van de huidige studie is dat het zich situeert binnen het 

bevolkingsonderzoek SEXPERT waardoor dit onderzoek een grootschalige en 

representatieve studie vormt. Meer specifiek konden we, door de trekking van een 

rigoureuze waarschijnlijkheidssteekproef, een zeer groot aantal (N = 1363) personen 

met een brede range in leeftijd en een divers profiel qua opleiding en burgerlijke staat 

opnemen. Hierdoor komen we tegemoet aan de beperking van vele andere onderzoeken, 

namelijk dat enkel studenten in korte termijn relaties worden opgenomen (Brassard et 

al., 2007). Bijgevolg konden we betrouwbare metingen bekomen die generaliseerbaar 

zijn, wat onze studie uniek maakt. Een andere sterkte is het gebruik van betrouwbare en 

valide meetinstrumenten. Het gebruik van multi-item vragenlijsten aangaande seksuele 

en relationele tevredenheid geeft een optimaal resultaat, aangezien deze de beste 

reflectie vormen van de algemene tevredenheid op relationeel en seksueel gebied 

(Young et al., 2000). Verder was een sterkte dat er getrainde interviewers ingezet 

werden en anonimiteit verzekerd werd door het gebruik van een CASI (Computer 

Assisted Self Interviewing) systeem, Dit kan de betrouwbaarheid van hun antwoorden 

verhoogd hebben. Aangezien seksuele en relationele tevredenheid een weerspiegeling 
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vormen van de innerlijke beleving, zijn deze niet direct observeerbaar (Gijs et al., 

2009). Dit impliceert dat zelfrapportage de meest geschikte en aangewezen methode is. 

De antwoorden kunnen echter gebiased zijn door sociale wenselijkheid. Phillis en 

Gromko (1985) haalden aan dat bij rapportage van seksuele onderwerpen, er niet steeds 

naar waarheid wordt ingevuld. Om te corrigeren voor sociaal wenselijke antwoorden 

werden echter in dit thesisonderzoek scores op vragen onderling vergelijken. 

 

 Beperkingen en toekomstig onderzoek. 

 

Vragenlijsten kunnen eveneens gebiased zijn door motivationele tendensen en 

cognitieve beperkingen. Toekomstig onderzoek kan aan deze kritiek tegemoet komen 

door de frequentie van zelfrapportage te veranderen van een momentopname naar een 

dagelijkse rapportage over hun relatie en seksueel functioneren in een dagboek. Met 

deze methode kan men tijdelijke effecten nagaan, zoals bijvoorbeeld veranderingen in 

seksuele tevredenheid, en of deze tijdelijke effecten een interactie kennen met 

hechtingsoriëntaties. Dit zou tevens het probleem van de sociaal wenselijke antwoorden 

mogelijks kunnen oplossen, daar de deelnemers minder de richting van hun 

uiteindelijke resultaat kunnen sturen. Verder zullen cognitieve beperkingen minder 

invloed kennen doordat er via dagelijks rapportage minder vergeten wordt. 

Daarenboven houdt deze methode ook rekening met de context waarbij niet enkel de 

gebeurtenissen voor de afname van een vragenlijst bepalend zullen zijn voor de 

uiteindelijke uitkomst. Een andere beperking, die eigen is aan seksonderzoek zelf, is het 

bestaan van selectiebias (Gijs et al., 2009). Personen die wel of niet deelnemen aan 

seksonderzoek lijken namelijk te verschillen van elkaar (Gijs et al., 2009). Het is 

bijvoorbeeld mogelijk dat personen die het meest tevreden zijn op relationeel of 

seksueel gebied zullen deelnemen aan studies die peilen naar seksuele gezondheid 

(Butzer & Campbell, 2008). Verder wordt een zelfrapportage meting voor hechting door 

sommigen als een beperking gezien, zoals bijvoorbeeld de ECR-R gebruikt in deze 

studie. Deze onderzoekers poneren dat deze metingen niet volstaan om impliciete, 

onbewuste aspecten van het hechtingssysteem te meten (Crowell & Treboux, 1995; 

Jacobvitz, Curran & Moller, 2002). Maar doordat, zoals aangegeven door Mikulincer & 

Shaver (2007), er significante correlatie werd gevonden tussen zelfrapportage 
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vragenlijsten over hechting en projectieve testen die impliciete en onbewuste aspecten 

meten, sluiten we aan bij de visie van Mikulincer & Shaver (2007) dat het gebruik van 

zelfrapportage een goede methode is voor het meten van hechting bij volwassenen. 

Verder geeft het opnemen van individuen in plaats van koppels een beperkt inzicht in 

het dyadische karakter van de hier onderzochte variabelen. De hechtingsoriëntatie heeft 

bijvoorbeeld niet enkel een invloed op de eigen tevredenheid maar ook op de 

tevredenheid van de partner (Butzer & Campbell, 2008). In deze studie was het 

onmogelijk koppels te onderzoeken. Het zou daarom erg interessant zijn deze studie te 

repliceren met koppeldata. Daarnaast vormt, zoals in vele andere studies, de cross-

sectionele opzet een beperking waardoor causale uitspraken onmogelijk zijn. We 

kunnen hierdoor niet met zekerheid stellen dat hechting de seksuele en relationele 

tevredenheid voorspelt. Bovendien kunnen we ook het effect van een derde variabele 

niet uitsluiten en kan tevredenheid sterk wisselen naargelang het moment, waardoor we 

met een cross-sectionele opzet, een onvolledig of incorrect beeld krijgen. Toch is er 

enige evidentie voor een causaal verband van onveilige hechting naar relationele en 

seksuele ontevredenheid. Zoals Mikulincer en Shaver (2007) weergeven,  hebben 

studies met longitudinale opzet meermaals aangetoond dat onveilige hechting leidt tot 

relationele ontevredenheid, zowel bij ‘dating’ koppels als bij gehuwde koppels 

(Kachadourian et al., 2004; Shaver et al., 2005; Treboux et al., 2004). Het is in de 

toekomst interessant om de hier aangetoonde verbanden te onderzoeken in een 

longitudinaal design met een gelijkaardige kwaliteitsvolle dataset als deze van 

SEXPERT. Via een longitudinaal onderzoeksdesign kan men eveneens mediatoren in 

het verband tussen hechting en seksuele en relationele tevredenheid onderzoeken. We 

konden geen sluitend antwoord bieden op de vraag of onveilig gehechte personen 

minder tevreden zijn op relationeel en seksueel gebied. Toekomstig longitudinaal 

onderzoek zou de rol van communicatie over seksuele noden, negatieve gevoelens,  

problematische conflicthantering en maladaptieve probleemoplossing verder kunnen 

onderzoeken. Een andere implicatie van de onmogelijkheid om causaliteit tussen 

seksuele en relationele tevredenheid na te gaan, is dat vermijdend gehechte personen 

hun seksuele tevredenheid gebruiken als barometer bij de beoordeling van de relatie (bij 

de beschouwing van hechting als moderator). Daar de theorie voorspelt dat seksuele 

tevredenheid en relationele tevredenheid bidirectioneel verbonden zijn met elkaar, zou 
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het even goed kunnen zijn dat vermijdend gehechte personen hun relationele 

tevredenheid gebruiken om hun seksuele relatie te beoordelen. Voor de toetsing van het 

moderatie-effect van hechting, kozen we om seksuele tevredenheid als predictor voor 

relationele tevredenheid op te nemen in het model. Dit doet echter afbreuk aan de 

complexiteit van het verband tussen seksuele en relationele tevredenheid.  Ten slotte 

zijn we er ons eveneens van bewust dat we niet gecorrigeerd hebben voor mogelijke 

confounders. Toch is dit te relativeren door wat Mikulincer en Shaver (2007) reeds 

aanhaalden, namelijk dat hechting waarschijnlijk uniek bijdraagt aan de mate van 

tevredenheid. Verder hebben we binnen dit onderzoek niet de veelheid aan variabelen in 

kaart gebracht die relationele en seksuele tevredenheid prediceren. Het is in de toekomst 

interessant de vernoemde variabelen uit het literatuuronderzoek van deze thesis mee op 

te nemen in het model. 

 

Implicaties voor Klinische Praktijk 
 

Daar we hebben kunnen aantonen dat hechting een belangrijke variabele is voor 

seksuele en relationele tevredenheid, heeft dit ook implicaties voor de praktijk. Op vlak 

van relatietherapie lijkt het belangrijk om zicht te krijgen op de gehechtheid van beide 

personen binnen de relatie en op deze hechtingsrepresentaties te werken. Daarnaast lijkt 

psycho-educatie eveneens aangewezen. Men kan personen inzicht geven in het concept 

hechting en welke invloed het kent op het relationeel en seksueel functioneren. De 

therapeut kan koppels uitleg geven hoe hechting zich uit en hen inzicht geven in hoe 

hechtingsoriëntaties bijdragen aan negatieve ervaringen en gevoelens binnen de relatie 

en seksuele relatie. Bovendien zou men de emoties, ervaringen en gedragingen die 

voortvloeien vanuit interne werkmodellen kunnen uitdagen door middel van 

bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Verder kan de therapeut, zoals reeds 

aangegeven door Brassard et al. (2007), partners helpen in het erkennen van hun eigen 

hechtingsgerelateerde noden en hoe deze op een adequate manier te uiten en te 

vervullen. Verder impliceert het positieve verband tussen seksuele en relationele 

tevredenheid en de moderatie van hechting hierop, dat men in relatietherapie ook 

rekening dient te houden met seksuele aspecten en dat voor sommige personen deze 

belangrijker zijn voor de tevredenheid binnen de relatie als voor anderen.  
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Conclusie 
 

We kunnen besluiten dat met onze zeer diverse en omvangrijke dataset afkomstig van 

SEXPERT, waarmee gewerkt werd in dit thesisonderzoek, de algemene verwachtingen 

betreffende de relatie tussen hechting en relationele en seksuele tevredenheid bevestigd 

werd.  

Uit onze studie besluiten we namelijk dat hechting een effect heeft op relationele en 

seksuele tevredenheid, meerbepaald dat onveilig gehechte personen minder tevreden 

zijn op relationeel en seksueel gebied in vergelijking met veilig gehechte personen. 

Daarnaast blijkt dit verband gemodereerd door geslacht. In het bijzonder ervaren 

vermijdend gehechte vrouwen een meer relationele ontevredenheid in vergelijking met 

vermijdend gehechte mannen. Angstig gehechte mannen blijken meer seksuele 

ontevredenheid te ervaren in vergelijking met angstig gehechte vrouwen. Naast het 

effect van hechting op beide vormen van tevredenheid, toonden we aan dat seksuele en 

relationele tevredenheid positief samenhangen. Hoe meer men seksueel tevreden is, hoe 

meer relationele tevredenheid en andersom. Ten slotte vonden we, in tegenstelling tot 

voorgaand onderzoek, dat vermijdende hechting dit verband versterkt. Bijgevolg 

beïnvloedt een vermijdende hechting niet enkel relationele en seksuele tevredenheid 

maar modereert het ook het verband tussen beiden. Een angstige hechting als moderator 

bleek niet significant in de huidige studie.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat hechting een belangrijke variabele is in het 

begrijpen van individuele verschillen in relationele en seksuele tevredenheid. Dit heeft 

implicaties voor theorie en klinische praktijk. 
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