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Antwoorddistributie
(bijna) nooit:
9 items:
15,0%

(bijna) altijd:
13 items:
21,7%

zelden:
21 items:
35,0%

regelmatig:
17 items:
28,3%
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No Name

Ruwe scores per item
Intrapersoonlijk: 111
7. [4] Het is gemakkelijk mensen te zeggen hoe ik me voel. ((bijna) altijd)
43. [4] Het is gemakkelijk voor mij om mensen te zeggen wat ik voel. ((bijna) altijd)
53. [3] Ik heb er moeite mee anderen over mijn gevoelens te vertellen. (zelden)
17. [2] Ik kan gemakkelijk over mijn gevoelens praten. (zelden)
28. [2] Het is moeilijk om over mijn diepe gevoelens te praten. (regelmatig)
31. [2] Ik kan mijn gevoelens gemakkelijk beschrijven. (zelden)
Interpersoonlijk: 98
20. [4] Vrienden hebben is belangrijk. ((bijna) altijd)
45. [4] Wanneer de gevoelens van andere mensen pijn worden gedaan, voel ik me rot. ((bijna) altijd)
51. [4] Ik vind mijn vrienden leuk. ((bijna) altijd)
55. [4] Ik weet het wanneer één van mijn goede vrienden (of vriendinnen) ongelukkig is. ((bijna) altijd)
14. [3] Ik ben in staat anderen te respecteren. (regelmatig)
24. [3] Ik probeer gevoelens van andere mensen geen pijn te doen. (regelmatig)
41. [3] Ik maak gemakkelijk vrienden. (regelmatig)
2. [2] Ik ben er goed in te begrijpen hoe andere mensen zich voelen. (zelden)
10. [2] Ik weet meestal hoe andere mensen zich voelen. (zelden)
36. [2] Ik doe graag dingen voor anderen. (zelden)
59. [2] Ik weet wanneer mensen overstuur zijn, zelfs als ze niets zeggen. (zelden)
5. [1] Ik trek me aan wat er met andere mensen gebeurt. ((bijna) nooit)
Stressmanagement: 103
21. [4] Ik vecht met mensen. ((bijna) nooit)
26. [4] Ik kan (heel erg) boos worden. ((bijna) nooit)
46. [4] Als ik boos ben op iemand, blijf ik lang boos. ((bijna) nooit)
3. [3] Ik kan rustig blijven als ik overstuur ben . (regelmatig)
6. [3] Het is moeilijk mijn boosheid te beheersen. (zelden)
11. [3] Ik weet hoe ik rustig kan blijven. (regelmatig)
15. [3] Ik raak te veel overstuur van dingen. (zelden)
35. [3] Ik word gemakkelijk boos. (zelden)
58. [3] Als ik boos word, doe ik dingen zonder na te denken. (zelden)
39. [2] Er moet veel gebeuren voordat ik overstuur raak. (zelden)
49. [2] Het is moeilijk voor me om op mijn beurt te wachten. (regelmatig)
54. [2] Ik raak gemakkelijk overstuur. (regelmatig)
Aanpassing: 102
12. [4] Ik probeer verschillende manieren te gebruiken om moeilijke vragen te beantwoorden. ((bijna)
altijd)
25. [4] Ik probeer bij een probleem te blijven totdat ik het oplos. ((bijna) altijd)
30. [4] Ik kan goede antwoorden bedenken voor moeilijke vragen. ((bijna) altijd)
44. [4] Bij het beantwoorden van moeilijke vragen, probeer ik veel oplossingen te bedenken. ((bijna)
altijd)
34. [3] Ik kan veel manieren bedenken om een moeilijke vraag te beantwoorden, als ik dat wil.
(regelmatig)
16. [2] Het is gemakkelijk voor me om nieuwe dingen te begrijpen. (zelden)
22. [2] Ik kan moeilijke vragen begrijpen. (zelden)
48. [2] Ik ben goed in het oplossen van problemen. (zelden)
57. [2] Zelfs als dingen moeilijk worden, geef ik niet op. (zelden)
38. [1] Ik kan gemakkelijk op verschillende manieren problemen oplossen. ((bijna) nooit)
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Algemene stemming: 71
4. [4] Ik ben gelukkig. ((bijna) altijd)
19. [4] Ik hoop er het beste van. ((bijna) altijd)
23. [3] Ik glimlach graag. (regelmatig)
29. [3] Ik weet dat de dingen goed zullen komen. (regelmatig)
50. [3] Ik geniet van de dingen die ik doe. (regelmatig)
60. [3] Ik vind hoe ik eruit zie leuk. (regelmatig)
9. [2] Ik voel me zeker van mezelf. (zelden)
32. [2] Ik weet hoe ik een leuke tijd kan hebben. (zelden)
37. [2] Ik ben niet erg gelukkig. (regelmatig)
40. [2] Ik voel me goed over mezelf. (zelden)
47. [2] Ik ben gelukkig met de persoon die ik ben. (zelden)
1. [1] Ik geniet van lol maken. ((bijna) nooit)
13. [1] Ik denk dat de meeste dingen die ik doe prima zullen aflopen. ((bijna) nooit)
56. [1] Ik ben tevreden met mijn lichaam. ((bijna) nooit)
Sociale wenselijkheid: 112
8. [4] Ik mag iedereen die ik ontmoet. ((bijna) altijd)
18. [3] Ik heb goede gedachten over iedereen. (regelmatig)
33. [3] Ik moet de waarheid vertellen. (regelmatig)
42. [3] Ik denk dat ik de beste ben in alles wat ik doe. (regelmatig)
27. [2] Niets stoort me. (zelden)
52. [1] Ik heb geen slechte dagen. ((bijna) nooit)
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