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Hoe moet deze vragenlijst ingevuld worden? Hieronder staan een aantal stellingen opgesomd. Lees

elke stelling aandachtig en geef aan in welke mate u akkoord of niet akkoord gaat door uw antwoord

aan te kruisen. Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Er zijn geen strikvragen. 

Gelieve alle vragen te beantwoorden aub. 

Voorbeelden: 

Helemaal 

mee eens

Tamelijk 

mee eens

Tamelijk 

mee oneens

Helemaal 

mee oneens

E1. Ik zou zeer overstuur zijn, mocht ik niet elke
dag naar muziek kunnen luisteren. ■ □ □ □

E2. Ik verkies om mijn vrienden aan de telefoon te
spreken, eerder dan hen brieven te schrijven. □ ■ □ □

E3. Ik heb niet het verlangen om naar verschillende
delen van de wereld te reizen. ■ □ □ □

E4. Ik verkies lezen boven dansen. □ □ □ ■



Helemaal 

mee eens

Tamelijk 

mee eens

Tamelijk 

mee oneens

Helemaal 

mee oneens

1. Ik voel heel goed aan wanneer iemand wenst deel
te nemen aan een conversatie. □ □ □ □

2. Ik verkies dieren boven mensen. □ □ □ □

3. Ik probeer mee te zijn met de huidige trends en
mode. □ □ □ □
4. Ik vind het moeilijk om zaken die ik moeiteloos
begrijp uit te leggen aan anderen, als zij het niet
van de eerste keer begrepen hebben. 

□ □ □ □

5. Ik droom de meeste nachten.  □ □ □ □

6. Ik heb er echt plezier in om voor andere mensen
te zorgen. □ □ □ □

7. Ik tracht mijn eigen problemen zelf op te lossen
eerder dan ze te bespreken met anderen. □ □ □ □

8. Ik vind het moeilijk te weten wat te doen in een
sociale situatie. □ □ □ □

9. ’s Morgens vroeg ben ik op mijn best. □ □ □ □
10. Mensen zeggen mij vaak dat ik te ver ben
gegaan in het doordrijven van mijn standpunt in een
discussie. 

□ □ □ □

11. Het stoort me niet zo erg als ik te laat ben op
een afspraak met een vriend. □ □ □ □

12. Vriendschappen en relaties zijn gewoonweg te
moeilijk, daarom houd ik mij er niet mee bezig. □ □ □ □

13. Ik zou nooit een wet overtreden, hoe
onbelangrijk die ook mag zijn. □ □ □ □

14. Ik vind het vaak moeilijk om te oordelen of iets
onbeleefd of beleefd is. □ □ □ □
15. Tijdens een gesprek ben ik geneigd mij eerder
op mijn eigen gedachten te focussen dan op wat de
gesprekspartner zou kunnen denken.

□ □ □ □

16. Ik verkies “practical jokes” boven verbale
humor. □ □ □ □



Helemaal 

mee eens

Tamelijk 

mee eens

Tamelijk 

mee oneens

Helemaal 

mee oneens

17. Ik leef eerder vandaag dan in de toekomst. □ □ □ □

18. Als kind genoot ik ervan om wormen te
versnijden om te zien wat er zou gebeuren. □ □ □ □

19. Ik heb het snel door wanneer iemand iets zegt,
maar eigenlijk iets anders bedoelt. □ □ □ □

20. Ik heb eerder zeer strikte opvattingen over
zedelijkheid. □ □ □ □

21. Ik vind het moeilijk om te zien waarom
bepaalde dingen mensen zo erg van streek brengen. □ □ □ □

22. Ik vind het gemakkelijk om me in een ander zijn
positie te verplaatsen. □ □ □ □

23. Ik denk dat goede manieren het belangrijkste
zijn wat een ouder zijn kind kan leren. □ □ □ □

24. Ik doe graag dingen in een opwelling.   □ □ □ □

25. Ik ben goed in het voorspellen hoe iemand zich
zal voelen. □ □ □ □

26. Ik merk gauw op wanneer iemand zich raar of
oncomfortabel voelt in een groep. □ □ □ □
27. Indien ik iets zeg waardoor iemand anders zich
beledigd voelt, dan is dat zijn/haar probleem, niet
het mijne. 

□ □ □ □
28. Wanneer iemand zou vragen of ik zijn/haar
kapsel mooi vind, zou ik eerlijk antwoorden, zelfs
indien ik het niet mooi vind. 

□ □ □ □

29. Ik zie niet altijd in waarom iemand zich beledigd
zou voelen door een opmerking. □ □ □ □

30. Mensen zeggen mij vaak dat ik zeer
onvoorspelbaar ben. □ □ □ □
31. Ik geniet ervan om in het middelpunt van de
belangstelling te staan bij eender welke sociale
gelegenheid.

□ □ □ □

32. Anderen zien wenen raakt me niet echt. □ □ □ □



Helemaal 

mee eens

Tamelijk 

mee eens

Tamelijk 

mee oneens

Helemaal 

mee oneens

33. Ik hou ervan om over politiek te discussiëren. □ □ □ □

34. Ik ben zeer rechtuit, wat sommigen als grof
beschouwen, hoewel dit niet zo bedoeld is. □ □ □ □

35. Ik ben niet geneigd om sociale situaties
verwarrend te vinden. □ □ □ □

36. Anderen zeggen tegen mij dat ik goed ben in
het begrijpen van wat zij voelen en wat zij denken. □ □ □ □
37. Wanneer ik met mensen praat, ben ik geneigd
om eerder over hun ervaringen te praten dan over
die van mij. 

□ □ □ □

38. Het maakt me van streek om een dier pijn te
zien lijden. □ □ □ □

39. Ik ben in staat beslissingen te nemen zonder
beïnvloed te worden door andermans gevoelens. □ □ □ □

40. Ik kan mij niet ontspannen voordat ik alles heb
gedaan wat ik voor die dag gepland had. □ □ □ □
41. Ik kan gemakkelijk zeggen of iemand anders
geïnteresseerd is of verveeld omtrent wat ik aan het
vertellen ben. 

□ □ □ □

42. Ik raak van streek als ik mensen zie lijden in
nieuwsuitzendingen. □ □ □ □
43. Vrienden vertellen mij gewoonlijk over hun
problemen omdat zij vinden dat ik zeer begrijpend
ben. 

□ □ □ □

44. Ik voel aan wanneer ik mijzelf opdring, zelfs
wanneer de andere persoon het mij niet vertelt. □ □ □ □

45. Ik start vaak met nieuwe hobby’s, maar ik ben
ze snel beu en ga verder met iets anders. □ □ □ □

46. Mensen zeggen me soms dat ik te ver ben
gegaan met plagerijen. □ □ □ □

47. Ik zou te nerveus zijn om op een grote achtbaan
te gaan. □ □ □ □

48. Mensen zeggen vaak dat ik ongevoelig ben,
hoewel ik niet altijd inzie waarom. □ □ □ □



Helemaal 

mee eens

Tamelijk 

mee eens

Tamelijk 

mee oneens

Helemaal 

mee oneens
49. Wanneer ik een vreemde in een groep zie, vind
ik het dat het aan hen is om moeite te doen om zich
bij de groep te voegen. 

□ □ □ □

50. Ik blijf meestal emotioneel afstandelijk wanneer
ik naar een film kijk. □ □ □ □
51. Ik hou er van om zeer georganiseerd door het
leven te gaan en ik maak vaak lijsten met de taken
die ik moet doen. 

□ □ □ □

52. Ik kan mij snel en intuïtief afstemmen op hoe
iemand anders zich voelt. □ □ □ □

53. Ik neem niet graag risico’s. □ □ □ □

54. Ik kan gemakkelijk opmaken waarover de
andere persoon zou willen praten. □ □ □ □

55. Ik kan zien of iemand zijn ware gevoelens aan
het verbergen is. □ □ □ □

56. Vooraleer ik een beslissing neem, weeg ik altijd
de pro’s and de contra’s af. □ □ □ □

57. Ik probeer niet bewust de regels van sociale
situaties te begrijpen. □ □ □ □

58. Ik kan goed voorspellen wat iemand zal doen. □ □ □ □

59. Ik ben geneigd om emotioneel betrokken te
raken bij de problemen van een vriend. □ □ □ □
60. Ik kan meestal iemand anders zijn standpunt
appreciëren, zelfs wanneer ik er niet mee akkoord
ben. 

□ □ □ □
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