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Antwoord schaal voor de vragen 1 - 5:
1
Niet
vervelend

2

3

4

5
Heel erg
vervelend

Denk bij het invullen van de vragenlijst aan de serieuze intieme relatie die u nu heeft.
Omcirkel bij de vragen steeds het antwoord dat het meest op u van toepassing is.
Hoe zou u het vinden wanneer uw partner het volgende zou doen?
1. ...flirten met een ander.
2. ...persoonlijke dingen bespreken met iemand van het andere* geslacht.
3. ...seksueel contact hebben met een ander.
4. ...intiem dansen met iemand van het andere* geslacht.
5. ...iemand van het andere* geslacht bij een afscheid of begroeting op de mond zoenen.
Antwoord schaal voor de vragen 6 - 10:
1
Nooit

2
Zelden

3
Soms

4
Vaak

5
Altijd

In hoeverre komen de volgende ervaringen bij u voor?
6. Ik maak me er zorgen over dat mijn partner iemand anders aantrekkelijker vindt dan mij.
7. Ik pieker erover dat mijn partner met iemand anders een seksuele relatie zou kunnen
hebben.
8. Ik ben bang dat mijn partner seksueel in iemand anders geïnteresseerd is.
9. Ik maak me zorgen over wat er allemaal wel niet kan gebeuren wanneer mijn partner met
personen van het andere* geslacht in aanraking komt.

10. Ik pieker erover dat mijn partner mij zou kunnen verlaten voor een ander.
Antwoord schaal voor de vragen 11 - 15:
1
Niet van
Toepassing

2

3

4

5
Heel goed van
toepassing

In hoeverre zijn de volgende uitspraken op u van toepassing?
11. Ik wil niet hebben dat mijn partner teveel met mensen van het andere* geslacht in
aanraking komt.
12. Het is voor mij niet acceptabel dat mijn partner vriendschappelijk omgaat met leden van
het andere* geslacht.
13. Ik verlang van mijn partner dat hij/zij niet naar andere vrouwen/mannen kijkt.
14. Ik ben nogal bezitterig wat mijn partner betreft.
15. Ik vind het moeilijk om mijn partner vrij te laten.
* bent u homoseksueel, lees dan: hetzelfde geslacht

