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Toelichting
Hierna volgen 10 uitspraken over hoe u uw kind ervaart, hoe u met uw kind omgaat, hoe u zichzelf voelt en over uw gezond-
heid. We vragen u per uitspraak aan te geven in hoeverre deze voor u geldt door een van de cijfers 1 tot en met 4 te omcir-
kelen.  

Bijvoorbeeld:
“Het opvoeden van mijn kind is een lastige taak”

Deze cijfers hebben de volgende betekenis:
1.  “De uitspraak geldt niet voor mij.”
2.  “De uitspraak geldt een beetje voor mij.”
3.  “De uitspraak geldt behoorlijk voor mij.”
4.  “De uitspraak geldt helemaal voor mij.”

Omcirkel voor elke uitspraak het antwoord dat volgens u het meest van toepassing is. Denk niet te lang na, uw eerste in-
druk is meestal de beste. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Als u denkt een vergissing gemaakt te hebben, 
dan zet u een kruis door dat antwoord en omcirkelt u alsnog het juiste antwoord. Vergeet niet dat uw antwoord steeds be-
trekking heeft op één en hetzelfde kind. Wilt u alle uitspraken beantwoorden? 
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1 Ik voel me vrolijk als mijn kind bij mij is. 1 2 3 4

2 Mijn kind luistert naar mij. 1 2 3 4

3 Ik heb plezier in het leven. 1 2 3 4

4 Ik heb een tevreden gevoel over mijn kind. 1 2 3 4

5 Als mijn kind boos wordt dan kan ik het kalmeren. 1 2 3 4

6 Ik voel me vaak prettig. 1 2 3 4

7 Als mijn kind bij mij is voel ik me rustig. 1 2 3 4

8 Ik heb controle over mijn kind. 1 2 3 4

9 Ik heb een positief gevoel over mijn toekomst. 1 2 3 4

10 Ik kan mijn kind goed corrigeren als dat nodig is. 1 2 3 4
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