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Inleiding
24 februari 2022 is het de Dag van Porna. Dé dag 
waarin we vrouwvriendelijke erotische video's in 
de spotlight zetten.  

Deze dag hebben we in het leven geroepen, omdat er te 
weinig aandacht is voor het vrouwelijk genot. Daar moet 
verandering in komen. Daarom hebben we onderzoek 
gedaan naar vrouwen, seks en porna. Om vrouwen te 
inspireren hun seksualiteit te ontdekken en het 
taboe te doorbreken.

In ons onderzoek zetten we porna en porno tegen elkaar 
af. We starten met vragen over porno. Hoe vaak kijken 
de deelnemers naar porno? Schamen ze zich hiervoor en 
wat kan er beter? Lees snel verder!
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In januari en februari 2022 konden deelnemers ouder

dan 18 via een online vragenlijst mee doen aan het 
onderzoek van DUSK-TV. Aan dit onderzoek deden 

512 mensen mee, dit waren voornamelijk 
vrouwen (412).  

Leeftijden
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Kijk je wel eens porno? 

Porno kijken taboe?
Er is veel openheid onder de deelnemers over seksualiteit. 

 Slechts 10% schaamt zich voor het kijken naar porno. 
46% houdt het niet privé dat ze porno kijken en 67% is 

ronduit open over het feit dat ze porno kijken, 
alleen of met partner. 

 
 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: uit het onderzoek 
blijkt dat 92% wel eens naar porno kijkt. 
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Hoe vaak kijk je naar porno?
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Bij voorstanders zijn er ook tegenstanders. Wat is hun reden om 
geen porno te kijken? 'Te vrouwonvriendelijk', 'geen behoefte' of ‘te 
plat’, geven de vrouwen aan.

92%
Kijkt wel eens 

porno.



Samen genieten is het 
belangrijkste. Wij vinden het 

heerlijk om een erotische video 
aan te hebben tijdens de seks, 
puur voor extra genot samen.

"
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Kijk jij alleen of met je partner?

Om welke redenen kijk je porno met je partner?
De voornaamste reden om samen te kijken is om samen te 
genieten (29%). En 23% gebruikt porno als voorspel.

18% het ongemakkelijk om samen te kijken
heeft 13% geheime seksuele fantasieën

Om welke redenen kijk je porno zonder je partner?
De voornaamste reden om alleen porno te kijken is omdat vrouwen 
een moment voor zichzelf willen hebben (56%) en verder vindt:

.

kijkt erotische 
 videos om een 
moment voor 

zichzelf te 
hebben.

56% Aantal personen

0 50 100 150

Alleen (heeft een partner) 

Alleen en met partner 

Kijkt stiekem 

Single en kijkt alleen 

Altijd met partner 

5



Ben je bekend 
met porna?

75% kijkt liever porna vanwege vrouwvriendelijkheid
57% kijkt liever porna omdat het realistischer is

Geef jij de voorkeur aan porna of porno?
Wat heeft de voorkeur? 49% kijkt graag naar zowel porna 
als porno. Slechts 9% kijkt liever naar porno. Toch zegt
70% eerder opgewonden te raken van porno dan van 
porna.

Waarom kijk je liever porna dan porno?

 

En ja hoor, 77% kent porna en 72% zegt het ook wel
eens te kijken. Het belangrijkste bij porna is 
wederzijds respect (52%), vrouwelijk genot centraal 
(43%) en performers die het écht naar hun zin 
hebben (40%).

Kijkt liever porna 

vanwege 

vrouwvriendelijkheid.
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75%



Ik ben blij dat er 
een goede optie is 

van pornografische video’s 
die leuker en sensueler zijn dan 

de standaard ‘in your face intense’ 
porno filmpjes. 

"
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De belangrijkste 
resultaten op een rij:

92% van de vrouwen uit het onderzoek kijkt wel eens porno.
34% van de deelnemers tussen de 18-24 heeft nog nooit porna gekeken.
31% van de ondervraagde kijkt enkele keren per maand en 21% kijkt meerdere keren 
per week.
Het belangrijkste bij porna is wederzijds respect (52%) en vrouwelijk genot (43%).
13% van de ondervraagden kijkt stiekem porno zonder dat partner daar iets van weet.
13% kijkt porno omdat ze fantasieën heeft en die niet kan of wil delen met partner. 
Voor andere stellen (16%) helpt porno juist om het gesprek aan te gaan over seksuele 
fantasieën en verlangens. 
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Nieuwsgierig 
geworden naar 

porna? 
 
 
 

Meer lezen over 
seks en erotische 

verhalen? 
 
 
 

Contact:

Ga naar dusk-tv.com.
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Ga naar dusk-magazine.com/nl/.

Ga naar instagram.com/debbydusk/E-mail: info@dusk-tv.com
Telefoon: 06 - 10 47 75 86

Volg Debby Dusk op Insta
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