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BELG STOORT ZICH NIET AAN ANDER SLAAPRITME VAN PARTNER
Nachtraaf en vroege vogel: overwint liefde echt alles?

’s Avonds gezellig samen gaan slapen en ’s morgens wakker worden in elkaars armen:
het droombeeld van velen. Maar wat als je partner een nachtraaf is en jij een vroege
vogel? Parship vroeg aan meer dan 10.000 Europeanen, waaronder 541 Belgen, welk
slaapritme hun ideale partner heeft. Het resultaat: 51% van de ondervraagde Europeanen
hoopt een partner te vinden met hetzelfde slaapritme. Een groot deel van de Belgen
(45%) en meer dan 34% van de Europeanen stoort zich echter niet aan het slaapritme
van zijn partner want, zeggen ze, liefde overwint alles.

Ander slaapritme? Geen probleem!
Meer dan 34% van de ondervraagde Europeanen zegt dat ze het niet erg vinden als hun
partner vroeger opstaat of later gaat slapen dan zijzelf. “Ik zou me niet storen aan het ritme van
mijn partner. Als je verliefd bent, vind je vanzelf wel een manier om ermee om te gaan” was
hun antwoord op de vraag welk slaapritme hun ideale partner heeft. Volgens hen overwint
liefde dus echt alles…
Volgens de resultaten van de enquête zijn mannen op dit vlak in het algemeen iets meer
ruimdenkend dan vrouwen. En van alle ondervraagde mannen blijken de Belgische het meest
flexibel. Maar liefst 64% zegt dat ze zich niet storen aan het andere slaapritme van hun partner,
dit in tegenstelling tot mannen in Duitsland (28%), Oostenrijk (25%) en Zwitserland (26%).
Deze laatsten hopen een partner te vinden met hetzelfde slaapritme.
Belgische vrouwen (34%) hebben blijkbaar wat meer moeite met het
slaapritme van hun partner. Zij zijn namelijk op zoek naar een partner die
dezelfde slaapgewoontes heeft. De meest flexibele vrouwen vinden we
dan weer in Nederland (52%), op de voet gevolgd door het Verenigd
Koninkrijk (46%) en Denemarken (44%).
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Vele Europeanen zoeken een gelijkgestemde ziel
Samen gaan slapen en samen opstaan lijkt het droombeeld van 51% van de ondervraagde
Europeanen: ze willen immers een partner met hetzelfde slaapritme. Voor 34% van de 51%
betekent dat iemand met een normale levenscyclus. Zij kozen als antwoord: “Ik ben geen
avond- en geen ochtendmens. Ik zou graag een gelijkgestemde vinden.”
9% van de Europeanen beschouwt zichzelf als een nachtraaf en zoekt dan ook een partner die
vooral ’s nachts leeft. 7% zegt een vroege vogel te zijn en wil zijn leven delen met een partner
die meegeniet van de gouden ochtendstond.
In België vinden we het grootste percentage (34%) vrouwelijke vroege vogels die zich niet
willen aanpassen aan het slaapritme van hun partner. 12% van de Belgische mannen blijkt dan
weer een nachtraaf te zijn en koos voor het antwoord “Ik tover de nacht graag om tot de dag.
Mijn partner zou hetzelfde ritme moeten hebben.“
Openstaan voor verandering
Een kleine groep Europeanen (15%) zegt op zoek te zijn naar een partner
met een compleet tegenovergestelde levensstijl om hen te helpen hun
levensritme te veranderen. In Zweden vindt men het grootste percentage
ondervraagden dat aangetrokken wordt door hun tegengestelde. Maar liefst
30% van de ondervraagde Zweden staat open voor verandering.
In België wil slechts een minderheid van de ondervraagden zijn levensstijl
aanpassen door het kiezen van een partner met een andere levensstijl: 11% koos als antwoord
“Ik leef op dit moment als een nachtdier, maar ik zou graag iemand vinden die mij helpt het
daglicht meer te waarderen” of het tegengestelde antwoord “Ik ben altijd vroeg uit de veren,
maar ik zou graag iemand vinden die mij aanmoedigt vaker uit te gaan en langer uit te slapen.”
Over PARSHIP
PARSHIP is een relatiebemiddelingsite met 4 miljoen leden in Europa. PARSHIP richt zich op
relatiebemiddeling via het internet en onderscheidt zich door haar integere, serieuze en betrouwbare
werkwijze. De wetenschappelijke persoonlijkheidstest die uitsluitend door PARSHIP gehanteerd wordt,
zorgt ervoor dat op zeer zorgvuldige wijze ‘matches’ tussen de juiste personen tot stand komen. Sinds
de lancering in Duitsland in 2001 heeft PARSHIP haar online diensten in 13 andere landen
geïntroduceerd, waaronder België in 2006. PARSHIP.be bouwt aan haar positie als snelst groeiende
online relatiebemiddelingsbureau door strategische samenwerkingen met diverse partners aan te gaan.
PARSHIP is een dochteronderneming van de Duitse uitgeversgroep Holtzbrinck. één van de grootste
mediagroepen in Duitsland (uitgever van o.a. het dagblad Die Zeit).
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