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Antwoorden
1. Als iemand achter mij in de bioscoop voortdurend tegen mijn stoel schopt, zeg ik daar wat van.

5

2. Ik ben gauw bang dat de mensen niet meer met mij willen omgaan als ik iets doe dat hen niet bevalt.

4

3. Iemand die al eerder van mij heeft geleend en zelden of nooit iets teruggeeft, weiger ik met opgaaf van redenen verder iets te lenen.

5

4. Iemand op wie ik erg gesteld ben, kan dat goed aan mij merken.

4

5. Als iets mij goed gelukt is, vertel ik dat niet aan iedereen.

4

6. Als ik van mening verschil met iemand, zeg ik dat heus wel.

5

7. Slecht klaargemaakt eten in een restaurant waar ik toch vrij veel moet betalen, accepteer ik niet.

6

8. Ik vind het vreselijk als ik op een feestje ineens in het middelpunt van de belangstelling sta.

3

9. Ik vind het moeilijk zonder meer iets te weigeren.

3

10. Ik laat mijn verdriet zo weinig mogelijk aan anderen zien.

4

11. Als iemand iets aardigs voor mij wil doen, zeg ik vaak iets als "Ach nee, laat maar, hoeft niet".

3

12. Als ik vind dat iemand onzin verkoopt, zeg ik dat.

4

13. Bezoek dat mij slecht uitkomt, vraag ik een andere keer terug te komen.

5

14. Ik vind het erg om in gezelschap uitgelachen te worden.

5

15. Op een verzoek dat me niet bevalt, zeg ik 'nee'.

4

16. Ik uit mijn boosheid gemakkelijk.

6

17. Ik vraag vrijwel nooit iets aan anderen voor mezelf, ook al zouden zij mij er een groot plezier mee doen.

2

18. In gezelschap ga ik nooit met iemand in discussie.

3

19. Het kost me veel moeite om een gesprek, waar ik genoeg van heb, af te breken.

4

20. Ik vermijd zoveel mogelijk openlijke conflicten met vrienden en vriendinnen, omdat ik bang ben dat ik dan alleen zal komen te staan.

4

21. Ik koop nooit iets waar ik geen zin in heb, ook al dringt men nog zo aan.

3

22. Ik kan iemand echt hartelijk bedanken als hij of zij iets voor mij gedaan heeft.

4

23. Ik vraag nooit iets te leen ook al heb ik het nodig.

4

24. Iemand die mij vraagt iets te doen waarvan ik het nut niet inzie, vraag ik om toelichting.

3

25. Iemand die mij aanspreekt terwijl ik al in gesprek ben, vraag ik even te wachten.

2

26. Ik maak me er geen zorgen over als iemand me niet aardig vindt.

4

27. Ik begin niet aan intieme contacten waar ik geen zin in heb, ook al dringt de ander nog zo aan.

6

28. Liefde en tederheid uiten vind ik erg moeilijk.

5

29. Aanbiedingen van anderen om mij ergens bij te helpen, sla ik af.

4

30. Als ik merk dat iemand absoluut niet begrijpt wat ik bedoel, zeg ik dat rustig.

5

31. Iemand die van mij geleend geld niet terugbetaalt, maak ik zonder omwegen duidelijk dat ik het terug wil hebben.

3

32. Ik vind het erg als anderen mij zien blunderen.

4

33. Als iemand mij uitnodigt en ik had al anderen plannen, dan zeg ik dat.

5

34. Tegen vrienden kan ik wel zeggen wat ik voel.

4

35. Ik vraag iemand nooit om een zoen of een aai, ook al zou ik die graag willen hebben.

6

36. Als iemand op een ander zit af te geven, en ik ben het er niet mee eens, dan ga ik er tegen in.

5

37. Kennissen die mij storen met hun gedrag, vraag ik daarmee op te houden.

5

38. Ik kan best ruzie maken als dat nodig is.

6

39. Pogingen om mij in een discussie te betrekken waar ik geen zin in heb, kap ik beslist af.

4

40. Mensen waar ik iets om geef, kan ik mijn positieve gevoelens best duidelijk maken.

5

41. Als iemand mij laat merken dat hij of zij mij aardig vindt, weet ik niet goed wat ik daar mee moet.

3

42. Als iemand zo maar een mening geeft, vraag ik: "Waarom vind je dat eigenlijk?".

4

43. Zaken waar ik bij betrokken ben en die mij ergeren, probeer ik zo snel mogelijk te veranderen.

5

44. Ik vind het vervelend als iemand een hekel aan mij heeft.

3

45. Ik laat mij gemakkelijk ompraten.

3

46. Als ik blij ben, laat ik dat aan niemand merken.

5

47. Als iemand mij een compliment maakt, doe ik net alsof ik mijn eigen prestatie onbelangrijk vind.

6

Dhr. Bart Bekker | Volledig rapport Interpersoonlijk Gedrag | Voltooid op 07-09-2011 | Behandelaar: Jan Jansen

Pagina 3/4

Psychologenpraktijk Nieuwegracht
48. Iemand die mij iets onbegrijpelijks vertelt, vraag ik om uitleg.

5

49. Een pas gekocht ding waar iets aan mankeert, breng ik terug en ruil ik in voor een beter exemplaar.

5

50. Bij de keuze van wat ik zal doen, laat ik mij niet beïnvloeden door wat anderen ervan zullen denken.

6

51. Als iemand mij op een feest drank aanbiedt waar ik geen zin in heb, neem ik die toch aan.

3

52. Ik ben geneigd mijn gevoelens op te kroppen.

4

53. Als ik op een feestje iemand zie die ik aardig vind, probeer ik contact te leggen.

5

54. Ik hou mijn persoonlijke meningen liever voor mijzelf.

4

55. Een buurman die regelmatig herrie maakt, spreek ik daarover aan.

6

56. Ik trek het me erg aan als mensen iets negatiefs over mij denken.

7

57. Ik geef niet aan collectes waar ik niet achter sta.

4

58. Als iemand mij in een ellendige stemming brengt, probeer ik hem of haar daar niets over te laten merken.

4

59. Ik kan moeilijk om hulp vragen.

5

60. Na een interessante inleiding durf ik niets aan de spreker te vragen, ook al zou ik dat best willen.

3
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