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Antwoord schaal voor elk item:
1. sterk mee oneens
2. gedeeltelijk mee oneens
3. niet oneens, niet eens
4. gedeeltelijk mee eens
5. sterk mee eens
Hercoderen: items 6 en 10
Verkorte versie: items 1, 3, 4, 6, 7, 11
De meeste mensen vergelijken zichzelf van tijd tot tijd met anderen. Zij vergelijken bijvoorbeeld
hoe ze zich voelen, wat zij van iets vinden, wat ze kunnen, of hoe ze eraan toe zijn met anderen.
Er is op zichzelf niets 'goeds' of 'slechts' aan dit soort vergelijkingen, en sommige mensen doen
dit vaker dan anderen. Wij zouden graag willen weten hoe vaak u zich vergelijkt met andere
mensen. Om dat te doen, willen wij u vragen om aan te geven in hoeverre u het met elk van de
volgende vragen eens bent.
1. Ik vergelijk mijzelf vaak met anderen wat betreft hetgeen ik in het leven bereikt heb.
2. Als ik wil weten hoe iets zit, probeer ik erachter te komen wat anderen ervan vinden.
3. Ik let er altijd erg op hoe ik dingen doe in vergelijking met anderen.
4. Ik vergelijk de situatie van mensen om wie ik geef (b.v. partner, familieleden) vaak met die
van anderen.
5. Ik wil altijd graag weten wat anderen in een vergelijkbare situatie zouden doen.
6. Ik ben niet het type persoon dat zich vaak met anderen vergelijkt.

7. Als ik wil weten hoe goed ik iets heb gedaan, ga ik na hoe anderen het ervan af hebben
gebracht.
8. Ik probeer er vaak achter te komen wat anderen vinden die met soortgelijke problemen
worden geconfronteerd als ik.
9. Ik houd ervan om met anderen te praten over wederzijdse meningen en ervaringen.
10. Ik vergelijk mijn levenssituatie nooit met die van andere mensen.
11. Ik vergelijk mijn kwaliteiten in het omgaan met mensen vaak met anderen.

