
‘Vreemdgaan’ met je telefoon 

Zitten jij en je partner ook vaak naast elkaar op de bank likes uit te delen op Facebook en te scrollen door het 

laatste nieuws? Jullie zijn niet de enigen: uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders 

‘vreemdgaat’ met zijn of haar smartphone.  

Is dat niet een beetje overdreven? 

Als we de 1130 Nederlanders uit ons onderzoek mogen geloven is het telefoongebruik van je partner in veel 

gevallen wel degelijk een probleem. Het blijkt dat veel Nederlanders namelijk vinden dat de partner te veel aan 

zijn/haar telefoon gekluisterd is. Meer dan de helft van de Nederlanders met een partner vindt dat de 

wederhelft soms te veel aandacht voor de smartphone heeft. Van de dertigers geeft 42% zelfs aan dat ze 

vinden dat zijn of haar partner vaak tot altijd te veel aandacht voor de telefoon heeft. 

Samen romantisch in slaap vallen is er niet vaak meer bij 

Voor het slapengaan nog een liefdevolle blik van je partner krijgen en dan gezellig samen in slaap vallen? Dit zit 

er bijna niet meer in door de smartphone. Voor 22% van de ondervraagden is de telefoon het laatste wat ze 

zien op een dag, de partner komt voor hen hierbij op de tweede plek. Voor jongeren met een relatie is dit zelfs 

nog erger: 37% kijkt als laatste naar zijn of haar telefoon voor het slapengaan. Over hun oren verliefd op hun 

smartphone, zou je dus kunnen zeggen. 

Check jij de telefoon van je partner? 

Al dat getuur op de telefoon blijkt ook niet goed voor het wederzijdse vertrouwen. Van alle respondenten kijkt 

bijna de helft wel eens in de smartphone van zijn of haar partner om te controleren wat zich daar afspeelt. 

 

Het meest wordt er dan naar de berichten gekeken, maar ook de foto’s, video’s en social media worden 

veelvuldig gecheckt.  

Gelukkig is er ook nog goed nieuws. Al worden veel mensen een beetje onzeker van al dat smartphonegebruik 

van hun partner, weinig mensen denken dat hun partner écht geheimen bewaart op zijn of haar telefoon. Hoor 

jij bij die 42% van de Nederlanders die vindt dat je partner te veel aandacht heeft voor zijn/haar telefoon? Je 

zou ook kunnen overwegen om zélf wat minder vaak je smartphone erbij te pakken. Goed voorbeeld doet 

immers goed volgen. 
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