
NO-BODY-LIES.COM
Mensen in succesvolle, langdurige relaties investeren zichzelf volledig in de relatie. Hoewel ze een positieve 
relatie hebben met hun ouders, broers en zussen en andere familieleden, zijn ze niet overdreven betrokken bij 
hen. Enkele tekenen dat u een gezonde relatie met uw gezin heeft (niet te hecht, niet te afstandelijk) zijn:

A.

Uw families komen op uitnodiging.

Hun bezoeken zijn bevredigend.

U bent tevreden over de frequentie waarmee u telefonisch met 
familieleden spreekt.

Familieleden geven advies als ze daarom worden gevraagd.

B

Hierna volgen enkele tekenen dat uw gezin mogelijk te veel bij uw leven betrokken is. Dit kan na verloop van 
tijd problemen in uw relatie veroorzaken.

Uw gezinsleden komen te vaak op bezoek.

Ze blijven te lang.

Ze bellen te vaak.

Ze geven ongevraagd advies.

Ze komen herhaaldelijk onaangekondigd langs.

A.

Mensen in succesvolle relaties hebben hun eigen identiteit als koppel. Er is een gevoel van zowel saamhorigheid 
als onafhankelijkheid in de relatie. Als je als stel een identiteit hebt ontwikkeld, zijn de volgende dingen 
waarschijnlijk waar:

Je voelt je loyaal naar elkaar toe.

Je luistert goed naar elkaar.

U kent elkaars geschiedenis.

Je let op elkaars stemming en lichaamstaal.

Je deelt je gedachten en gevoelens.

Je staat elkaar een privéruimte toe en stoort niet.

Je respecteert elkaar als aparte, autonome mensen.

B.

Als je je identiteitsgevoel als koppel nog niet volledig hebt ontwikkeld, zul je tekenen als deze herkennen:

Je bent soms ontrouw jegens elkaar.

Je luistert niet goed naar elkaar.

Je weet niet veel over elkaars verleden

Je negeert elkaars stemmingen en lichaamstaal.

Je houdt je gedachten en gevoelens voor jezelf.
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Je valt soms elkaars privéruimte binnen.

Ook al woon je misschien in hetzelfde huis, het lijkt soms alsof je een parallel leven leidt

A.

Kinderen in een relatie brengen, verandert deze radicaal. Koppels met kinderen leren hen met succes in hun 
relatie te integreren. Positieve signalen zijn onder meer:

U accepteert dat er momenten zijn waarop u uw eigen behoeften moet plaatsen naast de behoeften van 
uw kind.

Je doet je best om emotioneel contact met elkaar te houden en je relatie te koesteren.

Je maakt elke week tijd vrij voor jullie twee om samen tijd door te brengen.

B.

De volgende tekens geven aan dat u kinderen niet volledig in uw relatie hebt geïntegreerd:

Je hebt een hekel aan de momenten waarop je de behoeften van je kind boven die van jezelf moet stellen.

U bent overdreven gefocust op uw kind.

Je bent emotioneel het contact met elkaar kwijtgeraakt.

Je vindt bijna nooit tijd om alleen te zijn met je partner.

A.

 Crises en levensovergangen dagen elke relatie uit. Het verliezen van een baan, overlijden in het gezin, een 
ernstig ongeval of een andere belangrijke gebeurtenis kan elke relatie op de proef stellen. Als uw relatie met 
succes door de crises en overgangen van het leven is gegaan, zijn de volgende uitspraken waarschijnlijk waar:

Je geeft elkaar niet de schuld voor de stress die de crisis met zich meebrengt.

Als team kom je moeilijke tijden tegen.

Je zoekt naar manieren om elkaar emotioneel te 
ondersteunen.

Je helpt elkaar perspectief te houden als er een crisis is.

U zoekt hulp van buitenaf in tijden van crisis (praten met vrienden en familie, een hulpverlener bezoeken, 
enz.).

B.

Als crises en levensovergangen uw relatie hebben geschaad, heeft u waarschijnlijk het volgende meegemaakt 
tijdens de moeilijke tijden:

De ene partner lijkt de andere emotioneel in de steek te laten.

De ene partner geeft de ander de schuld.

De ene partner wordt extreem boos, bezorgd of angstig.

U zoekt geen steun van mensen die u kunnen helpen.

A.

Succesvolle relaties zijn veilige plaatsen waar woede, conflicten en verschillen veilig kunnen worden uitgedrukt. 
Elke partner mag zijn of haar eigen mening hebben en uiten. De volgende tekenen wijzen erop dat dit waar is:
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Je hebt ernstige conflicten gehad, maar je hebt niet toegestaan dat ze je relatie schaden.

Je respecteert het recht van de ander om zijn of haar mannetje te staan.

Misschien vindt u woede ongemakkelijk, maar u accepteert dat het een deel van het leven is.

B.

In relaties waarin het niet veilig is om conflicten uit te drukken, zijn de volgende dingen waar:

Uw conflicten hebben uw relatie geschaad.

U bent het over veel dingen oneens, maar praat er nooit over.

Jullie proberen allebei de ander te intimideren zodat hij het eens is met jouw standpunt.

Woede is zo ongemakkelijk dat je het vermijdt.

Er zijn geen grenzen aan wat u gaat doen als u boos wordt.

A.

Succesvolle langdurige relaties hebben een positieve seksuele component. De partners zorgen ervoor dat hun 
seksuele relatie wordt beschermd tegen de eisen van werk en gezin. De tekenen van een dergelijke relatie zijn:

Je hebt soms verschillende niveaus van seksuele behoefte, maar je maakt ruimte voor elkaars 
veranderende niveaus van verlangen.

Je bent eerlijk tegen elkaar over je veranderende seksuele verlangens en gevoelens.

U maakt tijd vrij voor uw seksuele relatie en beschermt uw privacy.

B.

Als een seksuele relatie niet bevredigend is, zijn de volgende uitspraken waar

Je vindt het moeilijk om over seks te praten.

Seks is als een slagveld.

Je hebt nooit tijd voor seks.

A.

Succesvolle partners delen gelach en leuke tijden, en werken om hun wederzijdse belangen te behouden. 
Bijvoorbeeld:

Jullie hebben samen plezier.

Je maakt elkaar aan het lachen.

Je vindt elkaar interessant.

B.

Als uw relatie verouderd raakt, zult u deze als volgt omschrijven:

Je hebt zelden meer plezier samen.

Je lacht niet veel als je samen bent.

Je verveelt je met elkaar.

U vermijdt tijd samen door te brengen.
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Je hebt weinig gedeelde interesses.

A.

Langdurige relaties zijn veilige plekken waar u uw hoede kunt laten zakken en kwetsbaar kunt zijn. Je weet dat 
je op de ander kunt rekenen om je te troosten en aan te moedigen. Als dit waar is, zou je het als volgt kunnen 
omschrijven:

Het is oké om kwetsbaar te zijn als u samen bent met uw partner.

Je begrijpt elkaar.

Je moedigt elkaar aan.

Je let op elkaars gemoedstoestand en reageert wanneer de ander behoeftig lijkt.

B.

Als uw relatie niet erg veilig is, is het volgende waarschijnlijk waar:

Het is niet veilig om behoeftig en kwetsbaar te zijn in uw 
relatie.

Je put elkaars emotionele reserves uit.

Je let niet op elkaars gemoedstoestand.

Als u zich ergens zorgen over maakt, vermijdt u het uw partner te vertellen.

Je voelt je slechter over jezelf als je met je partner bent.

A.

Mensen met succesvolle langdurige relaties blijven romantisch en idealistisch over elkaar, ook al worden ze 
ouder. Dit zijn enkele van de tekenen van een dergelijke relatie:

Je hebt goede herinneringen aan toen je verliefd werd op je partner.

U kunt zelfs in moeilijke tijden in uw relatie luchtig zijn.

U bent blij dat u samen met uw partner ouder wordt.

B.

Als u een deel van de romantiek van uw relatie bent kwijtgeraakt, bent u het waarschijnlijk eens met deze 
uitspraken:

Je kunt je nauwelijks de dagen herinneren dat jullie voor het eerst verliefd werden.

De meeste van je herinneringen gaan over moeilijke tijden.

Als je je partner ouder ziet worden, voel je je slecht omdat het je eraan herinnert dat je ouder wordt.

A.

Je hebt veel meer positieve momenten in je relatie dan negatieve. Enkele tekenen van positieve momenten zijn:

Je toont genegenheid voor elkaar.

Je verontschuldigt je voor de kwetsende dingen die je misschien zegt of doet.

Je toont elkaar empathie.

Je bent beleefd tegen elkaar.
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Score evaluatie 

 Meestal A  
Als je zich identificeert met de meeste A uitspraken, vertoont je relatie veel positieve kenmerken. Deze relatiequiz is echter 
niet waterdicht. Je relatie kan stabiel zijn, ook al heb je een aantal items in de relatiequiz geïdentificeerd die problematisch 
kunnen zijn, en vice versa. je kunt het beste beoordelen of je relatie hulp nodig heeft of niet. 

Meestal B 
Als meer dan vier items in het B je pijnlijk bekend in de oren klinken, heeft je wellicht enkele mogelijkheden om je relatie te 
verbeteren. Of dat nu door middel van counseling voor koppels is of door eerst zelf de therapie te verkennen, er zijn 
waarschijnlijk meer dan weinig mogelijkheden om uw relatie te versterken.

B.

Voorbeelden van negatieve momenten zijn:

Door uw discussies raakt u vaak gefrustreerd.

Je peutert elkaar vaak.

Veel van uw gesprekken veranderen in argumenten.

Je gedraagt je respectloos naar elkaar.

Je bent fysiek gewelddadig tegen elkaar.

A.

Mensen in succesvolle relaties zijn in staat om productief met conflicten om te gaan. Ze zijn bekwaam om te 
voorkomen dat tijden van onenigheid uit de hand lopen. Bijvoorbeeld:

U roept een time-out op wanneer uw emoties escaleren.

Je weet hoe je jezelf kunt kalmeren.

U zorgt ervoor dat u niet-defensief spreekt en luistert.

U zorgt ervoor dat u het standpunt van de ander bevestigt, zelfs als u het er niet mee eens bent.

B.

Koppels in minder succesvolle relaties zorgen ervoor dat conflicten op de volgende manieren schadelijk worden:

Je geeft elkaar de schuld.

Je behandelt elkaar respectloos.

U ontkent de verantwoordelijkheid voor uw eigen daden.

Je wordt zo boos dat je weggaat of je emotioneel terugtrekt.


