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RELATIE MET PARTNER
Hieronder volgt een aantal vragen over de rela-
tie met uw partner. Indien u op dit moment geen 
relatie hebt, kunt u bij het beantwoorden uitgaan 
van uw vorige relatie.
1  Wat voor relatie hebt u?

 Geen vaste relatie
 Ik ben getrouwd
 Ik woon samen
 Ik heb een LAT-relatie
2  Indien u een relatie hebt: hoe lang hebt 

u deze relatie?
       jaar
3  Hoeveel duurzame relaties hebt u gehad 

in uw leven?

4  Hoeveel seksuele relaties hebt u gehad 
in uw leven?

5  Welk rapportcijfer geeft u uw relatie? Geef 
een cijfer van 1-10, waarbij 10 het hoogst is.

6  Welk rapportcijfer geeft u de seks in uw 
relatie? Geef een cijfer van 1-10, waarbij 10 
het hoogst is.

Relaties veranderen. Een huwelijk is niet altijd meer voor het leven. Kinderen krijgen is minder vanzelfsprekend  
dan vroeger. En vrienden zijn belangrijker geworden. Wij zijn benieuwd hoe ú uw relaties ervaart. Of u het 
misschien anders zou doen als de klok kon worden teruggedraaid. Het invullen van deze enquête duurt niet 
langer dan tien minuten. En als u meedoet, maakt u kans op een van de 461 cadeautjes die wij hebben klaar-
liggen (zie blz. 42). Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. U kunt deze vragenlijst ook 
online invullen. Ga naar www.nouveau.nl en kies voor ‘relatie-enquête’

7  Bent u gelukkig in uw relatie?
 Ja, zeer gelukkig
 Ja, gelukkig
 Ik ben niet gelukkig maar ook niet ongelukkig
 Nee, ongelukkig
 Nee, zeer ongelukkig
8  Als u niet gelukkig bent, waarom is dat zo?

9  Wanneer de klok zou kunnen worden 
teruggedraaid, zou u dan weer kiezen voor 
uw huidige partner?
 Ja, zeer zeker
 Ja, zeker
 Misschien wel/misschien niet
 Nee, zeker niet
 Nee, zeer zeker niet
De reden hiervoor is

10 Kunt u goed praten met uw partner over 
zaken die belangrijk voor u zijn?
 Uitstekend
 Redelijk
 Matig
 Nauwelijks
 Nee

11 Een partner heeft verschillende rollen of 
functies in een relatie. Kunt u met een cijfer 
van 1 tot 5 aangeven wat de belangrijkste 
rollen of functies zijn die uw partner op  
dit moment voor u heeft? De belangrijk-
ste rol geeft u een 1, de minst belangrijke  
een 5.
      Vriend om leuke dingen mee te doen
      Lover 
      Broer (zeer vertrouwd en eigen)
      Boksbal om op af te reageren
      Schouder om op uit te huilen
      Iemand die je beschermt
12 Hoe zag dat rijtje er uit aan het begin 
van uw relatie? 
      Vriend om leuke dingen mee te doen
      Lover 
      Broer (zeer vertrouwd en eigen)
      Boksbal om op af te reageren
      Schouder om op uit te huilen
     Iemand die je beschermt
13 Hebt u met uw partner een verdeling 
gemaakt van huishoudelijke taken?
 Ja, we hebben een duidelijke verdeling
 Ja, we hebben een soort verdeling
 Nee
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14 Als u kijkt naar alle huishoudelijke taken 
(zoals opruimen, stofzuigen, koken, bood-
schappen doen, schoonmaken, was, vaat-
was, vuilnis), hoeveel procent neemt u dan 
voor uw rekening en hoeveel procent uw 
partner? (het totaal is 100%)
Ik:           %| Mijn partner:           %
15 Wat is de laatste onverwachte attentie die 
u hebt gekregen van uw partner?

16 Hebt u een groot geheim dat u uw partner 
nooit hebt verteld?
 Nee|  Ja
17 Indien ja, wat is dat geheim? 
 Ik ben vreemdgegaan 
 Ik heb geld achter gehouden 
 Ik ben verliefd op een ander 
 Ik verstop mijn aankopen 
 Mijn partner is niet de biologische vader 
     van mijn kind, terwijl hij dat wel denkt 
 Ik hou niet van mijn partner 
 Ik ben getrouwd vanwege de financiële 
     zekerheid/geld 
 Mijn grootste geheim is iets anders, namelijk 

18 Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn 
om de relatie met uw partner te beëindigen?
 Als hij vreemd zou gaan
 Als ik verliefd zou worden op een ander
 Als we niet meer zouden praten
 Als we niet meer zouden vrijen
 Als ik hem niet meer aantrekkelijk zou vinden
 Als ik hem niet meer interessant zou vinden
 Als hij vaak bot of onaardig tegen me zou doen

IN WELKE ZIN IS DE RELATIE 
MET UW PARTNER VERANDERD 
IN DE LOOP DER TIJD? 
19 Praten over belangrijke zaken
 We praten nu veel vaker over zaken die we 
     belangrijk vinden dan in het begin van 
     onze relatie
 We praten nu vaker over zaken die we 
     belangrijk vinden 
 We praten er ongeveer even vaak over
 We praten nu minder vaak over zaken die 
     we belangrijk vinden 
 We praten nu veel minder vaak over zaken 
     die we belangrijk vinden
20 Samen leuke dingen doen
 We doen momenteel veel vaker leuke 

     dingen samen dan in het begin van 
     onze relatie
 We doen momenteel vaker leuke 
     dingen samen
 We doen ongeveer even vaak leuke 
     dingen samen
 We doen momenteel minder vaak leuke 
     dingen samen 
 We doen momenteel veel minder vaak 
     leuke dingen samen dan in het begin 
     van onze relatie
20 Vrijen
 We vrijen momenteel veel vaker dan in 
     het begin van onze relatie
 We vrijen momenteel vaker dan in het 
     begin van onze relatie
 We vrijen ongeveer even veel
 We vrijen momenteel minder vaak dan in 
     het begin van onze relatie
 We vrijen momenteel veel minder vaak dan in
     het begin van onze relatie

RUZIE MET PARTNER
21 Hoe vaak hebt u ruzie met uw partner?
 Ongeveer eens per dag
 Een paar keer per week
 Een paar keer per maand
 Een paar keer per jaar
 Vrijwel nooit
23 Wie begint de ruzie?
 Meestal ik
 Meestal mijn partner
 Allebei ongeveer even vaak
24 Hoe wordt de ruzie opgelost?
 Niet
 We praten er niet over en het vervaagt
 Het waait over
 We praten het uit
25 Waarover wordt er ruzie gemaakt? 
Omcirkel het antwoord.
(Taakverdeling) huishouden 
nooit  soms  vaak
Seks
nooit  soms  vaak
Opvoeding kinderen 
nooit  soms  vaak
Aandacht voor de ander, attent zijn 
nooit  soms  vaak
Jaloezie in verband met contacten met anderen
 nooit  soms  vaak
Waaraan geld wordt uitgegeven
nooit  soms  vaak

Familie en schoonfamilie
nooit  soms  vaak
Slordigheid of opruimen
 nooit  soms  vaak
Irritante gewoontes
 nooit  soms  vaak
Tv-zappen
nooit  soms  vaak
Kleding, lichaamsverzorging
nooit  soms  vaak
Manier van praten/discussiëren
nooit  soms  vaak
Iets anders, namelijk 

26 Stel: uw partner heeft een relatie gehad/is 
vreemdgegaan met een andere vrouw en u 
komt erachter. Wat doet u?
 Ik beëindig de relatie met hem
 Ik waarschuw hem dat ik bij hem wegga als 
     hij het nog een keer doet
 Ik probeer het uit te praten, eruit te komen en
     verder te gaan met de relatie
 Ik zie het als iets onvermijdelijks in een 
     duurzame relatie, het hoort erbij
27 Hebt u wel eens gefantaseerd over een 
relatie met een ander/vrijen met iemand 
anders, terwijl u een duurzame relatie had?
 Nooit|  Soms|  Regelmatig|  Vaak
28 Als u problemen hebt (gehad) met uw 
partner, met wie praat u er dan over?
 Helemaal niemand
 Mijn beste vriendin(nen)
 Mijn naaste familie
 Mijn collega’s of kennissen
 Iemand anders, namelijk …
29 Bent u wel eens in relatietherapie 
geweest?
 Nee|  Ja
30 Indien u in relatietherapie bent geweest, 
     wat heeft het u opgeleverd?
 Het heeft geholpen. De relatie is verbeterd en 
     we zijn nog bij elkaar
 Het heeft geholpen. De situatie is verbeterd,
     we waren het er samen over eens om uit 
     elkaar te gaan
 Het heeft niet geholpen en we gaan nu 
     (misschien) iets anders proberen. We zijn 
     nog wel bij elkaar
 Het heeft niet geholpen en we zijn uit elkaar
31 Indien u nooit in relatietherapie bent 
geweest, hebt u dit wel eens overwogen?
 Nee|  Ja

RELATIE MET VRIENDINNEN
32 Hebt u een hartsvriendin?
 Nee|  Ja, sinds             jaar
33 Welke uitspraak is voor u het meest van 
toepassing?
 Ik heb veel meer geheimen voor mijn man 
     dan voor mijn hartsvriendin
 Ik heb meer geheimen voor mijn man dan 
     voor mijn hartsvriendin
 Ik heb evenveel geheimen voor mijn man 
     als voor mijn hartsvriendin
 Ik heb meer geheimen voor mijn hartsvriendin 
     dan voor mijn man
 Ik heb veel meer geheimen voor mijn 
     hartsvriendin dan voor mijn man
34 Hoeveel goede vriendinnen hebt u 
momenteel?

35 Wat is het gemeenste dat een van uw (ex-) 
vriendinnen u ooit heeft aangedaan?

RELATIE ALGEMEEN
We willen u vragen of u vindt dat duurzame rela-
ties de afgelopen 25 jaar zijn veranderd. Wilt u 
aankruisen in hoeverre u het eens bent met de 
volgende uitspraken?
36 Relaties van deze tijd zijn zakelijker 
geworden dan relaties van 25 jaar terug.
 Zeer mee eens|  Mee eens|  Niet mee 
eens/niet mee oneens|  Mee oneens|  Zeer 
mee oneens
37 In de huidige relaties wordt meer voor zich-
zelf gekozen (ieder voor zich) dan vroeger.
 Zeer mee eens|  Mee eens|  Niet mee 
eens/niet mee oneens|  Mee oneens|  Zeer 
mee oneens
38 Momenteel heb je als vrouw meer vrijheid 
om jezelf te ontplooien binnen een duurzame 
relatie.
 Zeer mee eens|  Mee eens|  Niet mee 
eens/niet mee oneens|  Mee oneens|  Zeer 
mee oneens

RELATIE MET OUDERS
39 Hoe is (was) het contact met uw ouders?
 Zeer goed|  Goed|  Niet goed en niet 
slecht|  Slecht|  Zeer slecht, want 

40 Mijn ouders hebben (hadden)
 Nooit ruzie met elkaar

 Soms ruzie met elkaar
 Vaak ruzie met elkaar
 Heel vaak ruzie met elkaar
41 Welk rapportcijfer (1-10, waarbij 10 het 
hoogst is), geeft u de relatie met uw schoon-
familie?
42 Welk rapportcijfer (1-10, waarbij 10 het 
hoogst is), geeft u de relatie van uw partner 
met uw familie?

RELATIE MET EX
Indien u een duurzame relatie hebt gehad met 
een andere man, willen wij graag weten hoe deze 
relatie momenteel verloopt. Welke van de onder-
staande beschrijvingen geeft de relatie met uw ex 
het beste weer?
43 Contact met de ex
 Mijn ex zie en/of spreek ik nooit meer
 Mijn ex zie en/of spreek ik zo nu en dan
 Mijn ex zie en/of spreek ik vrij vaak
44 Relatie met de ex
 Ik heb momenteel een slechte relatie met 
     mijn ex
 Ik heb geen relatie met mijn ex
 Ik heb momenteel een goede relatie met 
     mijn ex
45 Hoe is de relatie met uw ex-partner 
destijds beëindigd?
 We hebben strijd gevoerd en ruzie gemaakt
 Het was een combinatie van strijd en overleg
 We zijn na goed overleg uit elkaar gegaan
46 Hoe hebt u de periode van loskomen van 
uw ex-partner ervaren?

RELATIE KINDEREN
47 Hebt u kinderen?
 Ja|  Nee
48 Indien u geen kinderen hebt, wat is daar-
van de reden?
 Ik/mijn partner kan geen kinderen krijgen
 Ik heb er bewust voor gekozen om geen 
     kinderen te krijgen
 Mijn partner wilde geen kinderen
 Het kwam niet uit door mijn levensstijl/werk
 Een geheel andere reden, namelijk 

49 Hebt u er wel eens spijt van dat u geen 
kinderen hebt?
 Ja, omdat 
 Nee, omdat 

50 Indien u wel kinderen hebt: hoeveel kin-
deren hebt u?
51 Hoe oud is uw jongste kind?            jaar
52 Hebt u er wel eens spijt van (gehad) dat 
u kinderen hebt?
 Ja, omdat 
 Nee, omdat 
53 Hoe is het contact met uw kind(eren)?
 Zeer goed
 Goed
 Niet goed en niet slecht
 Slecht
 Zeer slecht
54 Indien u een slecht contact hebt met uw 
kinderen, hoe komt dat dan?

55 Wanneer de klok zou kunnen worden 
teruggedraaid, zou u er dan weer voor kie-
zen om kinderen te nemen?
 Ja, zeer zeker
 Ja, zeker
 Ja, maar met een andere partner
 Ja, maar meer kinderen
 Ja, maar minder kinderen
 Misschien wel/misschien niet
 Nee, zeker niet
 Nee, zeer zeker niet
56 Indien niet, wat is daarvoor de reden?

57 Hebt u een groot geheim dat u nooit aan 
uw kinderen hebt verteld?
 Nee|  Ja, namelijk

KUNT U BIJ DE VOLGENDE 
STELLINGEN AANGEVEN IN 
HOEVERRE U HET ERMEE 
EENS BENT?
58 Als de relatie met mijn partner zou ein-
digen, zou ik dat in het begin beangstigend 
vinden.
 Zeer mee eens|  Mee eens|  Niet mee 
eens/niet mee oneens|  Mee oneens|  Zeer 
mee oneens
59 Als de relatie met mijn partner zou ein-
digen, zou ik (in principe) nooit meer een 
relatie met iemand aangaan. 
 Zeer mee eens|  Mee eens|  Niet mee 
eens/niet mee oneens|  Mee oneens|  Zeer 
mee oneens 

GROTE RELATIE-ENQUÊTE
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60 Welke uitspraak is op u het meest van 
toepassing:
 Ik heb mijn huidige partner via internet ontmoet
 Ik maak gebruik/heb gebruik gemaakt van inter-
net om een relatie te zoeken
 Op dit moment doe ik het niet, maar in de 
toekomst ga ik gebruikmaken van internet om een 
relatie te zoeken
 Ik zal nooit gebruikmaken van internet om een 
relatie te zoeken
61 Binnen onze relatie heb ik voldoende vrij-
heid om mijn eigen dingen te kunnen doen 
(vriendinnen, werk, hobby’s, enzovoort).
 Zeer mee eens|  Mee eens|  Niet mee 
eens/niet mee oneens|  Mee oneens|  Zeer 
mee oneens

TOT SLOT 
62 Hoe tevreden of ontevreden bent u, alles samen 
genomen, met uw leven tegenwoordig? Geef een 
rapportcijfer van 1 tot 10, waarbij 1=ontevreden 
en 10=tevreden)

Tot slot vragen wij u nog enkele persoonlijke gegevens. Onderzoeksbureau TeraKnowledge, dat dit 
onderzoek uitvoert voor Nouveau, werkt volgens de ESOMAR-richtlijnen voor (online) marktonderzoek 
en verschaft de opdrachtgever (Nouveau) geen inzage in de persoonsgebonden gegevens van de 
respondenten. 
Ik ben een  Vrouw|  Man
Leeftijd (in hele jaren)         jaar
Hoogst genoten opleiding 
 Basisonderwijs|  Mavo|  Havo/vwo|  Voorbereidend beroepsonderwijs|  Middelbaar 
beroepsonderwijs|  Hoger beroepsonderwijs|  Wetenschappelijk onderwijs
Kunt u een indicatie geven van het totale bruto inkomen van uw huishouden, dus van u 
en uw eventuele partner?
 Minder dan 25.000 per jaar|  Tussen 25.000 en 45.000 per jaar|  Tussen 45.000 tot 65.000 
per jaar|  Tussen 65.000 tot 85.000 per jaar|  Tussen 85.000 tot 100.000 per jaar|  Meer 
dan 100.000 per jaar|  Weet ik niet/wil ik niet zeggen

In augustus leest u de uitslag van deze enquête in Nouveau. Bent u bereid om hiervoor aanvullende 
vragen te beantwoorden van een redacteur van Nouveau? Noteer dan hier uw naam en telefoon-
nummer: 
                                                                            Telefoon:
Indien u kans wilt maken op één van de cadeaus, kunt u hieronder uw naam en adres invullen. Deze 
informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het verzenden van het cadeau. Alle gegevens worden strikt 
vertrouwelijk behandeld. 

Voorletters:                Achternaam:

Straat:         nr: 

Postcode|Woonplaats:     



100x KOH New Hands Dermabrasion, t.w.v. €29,50. Exfoliërende behandeling voor uw handen. 
Vermindert vlekjes en zorgt voor een stralende, gladde huid. 
100x Ariane Inden Cadeaubon, t.w.v. €27,50. U krijgt een mini make-up workshop voor één per-
soon gratis. Daarnaast krijgt u korting op een gezichtsbehandeling en €10,- korting op een mascara.
100x Shiseido Advanced Volume mascara zwart, t.w.v. €24,-. Deze mascara creëert volume, 
diepte en krul. Waterbestendig.
60x Par Amour óf Par Amour Toujours van Clarins, t.w.v. €55,- en €29,-.  
Verleidelijk geurende eau de parfum.
56x Sjaal Bandolera, t.w.v. €49,95. Trendy sjaal met muntjes en kwastjes.
45x Swarovski -armband, t.w.v. €116,-. Een schitterende armband met de 
beroemde Swarovski-kristallen.

Vóór 20 mei 
insturen
Hartelijk dank voor het invullen van 
deze enquête. Indien u uw adres hebt 
ingevuld, hoort u binnen zes weken 
of u een van de 461 winnaars bent.  
Hierover kan niet worden gecorres-
pondeerd. Stuur de ingevulde vragen-
lijst vóór 20 mei 2008 naar: Redactie 
Nouveau, t.a.v. Sarah Franssen, 
Antwoordnummer 6110, 2130 
RA Hoofddorp. Een postzegel is 
niet nodig. Uw persoonlijke gege-
vens worden strikt vertrouwelijk 
behandeld.

GROTE RELATIE-ENQUÊTE


