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De deelnemers:
o 378 deelnemers
o 102 personen geven aan zowel op vrouwen als mannen te vallen
o 50% hiervan geeft aan zich NIET te kunnen identificeren met de term biseksualiteit
Tevredenheid eigen leven:
o 87% van de LHT (lesbo, homo, transgender) gemeenschap geeft aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn met haar of zijn leven
o 84% van de ondervraagden die op vrouwen en mannen vallen geeft aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn over haar of zijn leven
o 80% van de ondervraagden die zich als biseksueel identificeren geeft aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn met haar of zijn leven
De gezondheid:
o Op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid komt er in dit onderzoek geen
significant verschil naar voren tussen de LHT- en biseksuele respondenten
De omgeving:
o Van de verschillende sociale omgevingen waarin biseksuelen zich bewegen, wordt de sociale
acceptatie in de eigen buurt het laagst ingeschat. Het hoogst wordt deze ingeschat bij de
partner en vrienden
o 65% van de respondenten is wel eens negatief bejegend inzake haar/zijn biseksualiteit. Als
belangrijkste voorbeelden komen naar voren:
 biseksuelen moeten een keuze maken
 biseksuelen eten van twee walletjes
 biseksualiteit is een fase
o Het overgrote deel van deze 65% geeft aan negatief bejegend te zijn door heteroseksuele
mannen
o Over het algemeen schatten biseksuelen zélf de mate waarin ze sociaal geaccepteerd worden,
positief in. Ze waarderen hun sociale acceptatie met een 7,8. Ook geeft 63% aan wel eens
positief bejegend te zijn.
De attitude van de LHT (lesbo, homo, transgender) gemeenschap:
o 80% van de respondenten kent tenminste 1 biseksuele vrouw/man
o 12% vindt biseksualiteit geen seksuele orientatie
o 39% geeft aan geen relatie te willen met een biseksuele vrouw/man
o 23% geeft aan geen date te willen met een biseksuele vrouw/man
o 15% geeft aan dat belangenorganisaties zoals het COC zich niet zouden moeten inzetten voor
biseksuelen
o 70% geeft aan dat er meer aandacht moet komen voor de emancipatie van de biseksuele
vrouw/man
o 99 % is het eens met de stelling dat biseksuelen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dit
willen

Een volledige verslag van het onderzoek kunt u lezen op www.amsterdampinkpanel.nl achter de tab ‘afgeronde
onderzoeken’.

