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Deze vragenlijst is de Nederlandse vertaling van de Relationships Questionnaire van
Bartholomew & Horowitz (1991).
Bartholomew, K. & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four
category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.

1. De volgende beschrijvingen zijn vier relatiestijlen die vaak door mensen worden genoemd. Lees
elke beschrijving en omcirkel de letter die behoort bij de stijl die het best past bij hoe u in hechte
relaties bent.

A. Het is gemakkelijk voor mij om mij emotioneel te binden aan anderen. Ik voel me er prettig
bij om op anderen te vertrouwen en als anderen op mij vertrouwen. Ik maak me geen zorgen
over alleen zijn of over dat anderen mij niet accepteren.
B. Ik voel me onprettig als anderen emotioneel dicht bij komen. Ik wil wel emotionele hechte
relaties, maar vind het moeilijk om anderen volledig te vertrouwen of van hen afhankelijk te
zijn. Ik ben bang dat ik pijn word gedaan als ik mij te veel hecht aan anderen.
C. Ik wil volledig emotioneel intiem zijn met anderen, maar merk dat anderen terughoudender
zijn om zo hecht te worden als ik zou willen. Ik voel me onprettig zonder hechte relaties,
maar ik maak me soms zorgen dat anderen mij minder waarderen dan ik hen.
D. Ik voel me prettig zonder hechte emotionele relaties. Het is erg belangrijk voor mij om mij
onafhankelijk te voelen. Ik heb liever niet dat ik op anderen vertrouw of dat zij op mij
vertrouwen.

2. Geef voor elke hier bovengenoemde relatiestijl aan hoe goed of slecht elke beschrijving bij u en
uw algemene relatiestijl past.
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Scoring van de Relationships Questionnaire

Stijl A: Secure (veilig)
Stijl B: Fearful (angstig)
Stijl C: Preoccupied (gepreoccupeerd)
Stijl D: Dismissing (afwijzend)
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