
Sensorisch Perceptie Quotient  

Probeer alstublieft de volgende items te beantwoorden door het juiste hokje aan te vinken. Probeer  zo 

eerlijk mogelijk te antwoorden. 

  Sterk mee 

oneens 

Niet mee 

eens 

Mee eens Sterk mee 

eens 

1. Ik kan verschillende mensen herkennen aan 

hun geur. 

    

2. Ik zou kunnen bepalen of een aardbei rijp was 

door er alleen aan te ruiken. 

    

3. Ik zou direct opmerken dat het licht feller 

werd als een dimmer een standje hoger werd 

gezet. 

    

4. Ik zou het direct opmerken als iemand 5 

druppels citroensap aan mijn glas water 

toevoegde. 

    

5. Ik zou in staat zijn om het geluid van een 

blaadje te horen dat door de wind wordt voort 

geblazen in een rustige straat. 

    

6. Ik zou in staat zijn het verschil te proeven 

tussen twee merken naturel chips. 

    

7. Ik zou niet in staat zijn om het label aan de 

binnenkant van mijn shirt te voelen, zelfs niet 

als ik er aan dacht. 

    

8. Ik kan de elektriciteit horen zoemen in de 

muren. 

    

9. Ik merk het flikkeren van een computer op, 

zelfs wanneer deze goed werkt. 

    

10. Ik zou in staat zijn om een kleine verandering 

(bijvoorbeeld 1 graden) in de 

buitentemperatuur op te merken.  

    

11. Ik zou het voelen als een stuk papier een klein 

sneetje (bijvoorbeeld één millimeter) in mijn 

    



huid maakt. 

12. Ik zou in staat zijn om het verschil in gewicht 

te bepalen tussen twee muntjes van 

verschillende grootte in mijn handpalm met 

mijn ogen dicht. 

    

13. Ik zou geen onderscheid kunnen maken 

tussen een bekend persoon en een vreemde 

op basis van hun geur. 

    

14. Ik zou niet in staat zijn om te bepalen of brood 
oud is puur op basis van de geur. 
 

    

15. Ik zou in staat zijn om het geluid van een 

stofzuiger te horen vanuit elke kamer in een 

gebouw van twee verdiepingen. 

    

16. Ik zou in staat zijn om de elastische band van 

mijn sokken te voelen, als ik er bewust aan 

zou denken. 

    

17. Ik zou in staat zijn om het verschil te proeven 

tussen twee ogenschijnlijk identieke snoepjes. 

    

18. Ik merk het gewicht en de druk van een hoed 

op mijn hoofd. 

    

19. Ik zou het voelen als een enkele haar de rug 

van mijn hand zou raken. 

    

20. Als ik langs zou lopen, zou ik in staat zijn om 

de trillingen van een passerende vrachtwagen 

te voelen, zelfs als mijn ogen dicht waren. 

    

21. Ik zou in staat zijn om het kleinste gaslek 

vanuit elke plek in het huis te ruiken. 

    

22. Ik zou het, alleen op basis van geur, niet 

opmerken als iemand van parfum 

veranderende. 

    

23. Ik kan niet naar buiten in fel zonlicht zonder 

zonnebril. 

    



24. Ik zou in staat zijn om een verandering in 

temperatuur te voelen van een kop koffie 

nadat het 1 minuut heeft gestaan. 

    

25. Ik zou de eerste zijn die hoort of er een vlieg in 

de kamer was. 

    

26. Als ik naar een stapel blauwe truien in een 

winkel kijk, die identiek moeten zijn, zou ik in 

staat zijn onderlinge verschillen te zien. 

    

27. Ik zou in staat zijn om het verschil tussen de 

meeste mannen en vrouwen te ruiken. 

    

28. Ik zou in staat zijn om elke noot in een 

akkoord te horen, zelfs als er 10 noten waren. 

    

29. Ik sluit gordijnen om fel licht te vermijden.     

30. Ik zou in staat zijn om twee merken koffie te 

onderscheiden op basis van hun geur, zelfs als 

ik mijn ogen dicht heb. 

    

31. Ik kan in de meeste omgevingen stofdeeltjes 

in de lucht zien. 

    

32. Ik zou niet in staat zijn om het verschil te 

proeven tussen twee merken tomatensaus als 

ze verschillende zoutconcentraties hadden. 

    

33. Ik zou in staat zijn om de kleinste hoeveelheid 

brandlucht te kunnen ruiken overal in het 

huis. 

    

34. Als mijn mobiele telefoon in mijn zak trilde, 

zou ik dat snel voelen. 

    

35. Ik zou meteen een nieuwe geur in mijn huis 

opmerken voor iemand anders dat doet. 

    

 


