
Ruim 70% van relaties onder hogere druk door inflatie
50% van de vrouwen geeft aan minder vaak leuke dingen te doen

Huizen, 7 februari 2023 - Meer dan 70% van de Nederlandse relaties staat onder 
hogere druk door de huidige prijsstijgingen. Dit uit zich met name in meer 
gesprekken over geldzaken, het minder vaak doen van leuke dingen en het 
uitstellen van belangrijke beslissingen. In mindere mate heeft de inflatie meer 
ruzies en minder intimiteit tot gevolg. Dit blijkt uit onderzoek van 
Aanbiedingenfolders.nl onder ruim 1100 Nederlanders.

Het zijn vooral de stellen met kinderen tussen de 13 en 18 jaar die meer over geld praten 
(83%), beslissingen uitstellen (62%) en minder vaak leuke dingen doen (61%). “Het 
afgelopen jaar zijn prijzen gemiddeld 13% gestegen en dit heeft geleid tot financiële stress 
in huishoudens”, zegt Ivar van der Wal van Aanbiedingenfolders.nl. “Relaties komen 
hierdoor onder druk te staan”.

Zuid-Nederlanders het meest stressgevoelig

Gemiddeld heeft bijna 1 op de 5 Nederlandse stellen het afgelopen jaar meer ruzie 
gemaakt. Het waren vooral de stellen tussen de 30 en 39 jaar die meer ruzieden (25%). 
Kijkend naar de verschillende regio’s van Nederland, bleken het de Zuid-Nederlanders te 
zijn die het meest temperamentvol of het meest gevoelig voor financiële stress zijn. Daar 
lag het percentage stellen dat vaker ruzie maakte met gemiddeld 23% hoger dan in andere 
delen van Nederland.

Minder leuke uitjes en minder intimiteit

Prijsstijgingen leiden er ook toe dat er minder vaak leuke dingen gedaan worden. Het effect 
hiervan is op stellen zonder kinderen minder groot dan op stellen met kinderen. Vrouwen 
ervaren een wat grote afname in uitstapjes dan mannen: respectievelijk 50% van de 
vrouwen en 45% van de mannen gaf aan minder vaak leuke dingen te doen. Een ander 
gevolg van de inflatie en financiële stress is een daling in intimiteit. Het meest gevoelig 
hiervoor bleken lager opgeleiden. Van hen gaf 35% aan nu minder vaak intiem te zijn met 
de partner.

Over Aanbiedingenfolders.nl 

Via Aanbiedingenfolders.nl vinden consumenten dagelijks eenvoudig de laatste folders en 
aanbiedingen van alle bekende en minder bekende winkels en webwinkels. Naast 
aanbiedingen vermeldt Aanbiedingenfolders.nl ook adressen, openingstijden en 
contactinformatie van alle lokale filialen van de winkels. Aanbiedingenfolders.nl wordt elke 
maand door ruim 1 miljoen bezoekers geraadpleegd.
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Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivar van der Wal, via 
i.vanderwal@webcubes.nl of 06 53 39 0675.
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