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Dyadic Adjustment Scale (DAS)
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De meeste personen hebben wel eens onenigheden in hun relaiie. Zou u zo vriendeíijk wiilen zijn
om voor de hieronder volgen de lijst van iiems te wiilen aanduÍden in welke mate u en uw pariner
hel al dan niet eens zijn. Orncirkel daartoe het cijÍer van uw keuze.

1. Financiëlerege{ingen

54

ariijd

2. Ontspanning

5

biina aliild dikv!ijls

artijd b jna altíd dikwiils

3. Godsdienstigeoveduiging

54

airijd bilna aliijd dikwijis

4. Tonen van aÍtectÍe (genegenheid)

54

aruld

5. Vrienden

5

brjna altijd dikwijls

aiiijd

6. Seksuaiiteit

5

bína altijd dikwijls

aliijd bijna altiid
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7. Hoe le je volgens de

54
regels moet gedragen

3

bína aliild dikwíls

8. Levensfilosofie {opvailÍngen over het leven)

543

ariijd

L Omgang met

5

bljna aliijd dlkwlls

ouders en schoonouders

43
afijd

10. Doelen en

5

bijfa aitijd dikwijls

dingen die je belangrijk vindt

43

altild bijna a iÍd dikwijls

11. Hoeveelheid tijd die je samen doorbrengt

543

ariijd bijna aliijd dikwijls

1 2. Belangrijke beslissingen nemen

54

arrijd bijna altijd dikwijls

2

13. Huishoudeiijke taken

54

altijd bljna altijd dikwíis
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14. lnteresses en activitelten in je vrije tiid

aLUtd brjna altijd dikwijis

15. Beslissingen rond le beroep

aftijd dikw jls

16. Hoe dikwijls denk je eraan om te
relaiie?

01

scheiden,

2

aan je

5

uit elkaar te gaan oÍ een einde te rnaken

34

17. Hoe dikwijls oopi één van beiden het huis uit na een ruzie?

0123

ailijci b,jna a ijd

a irjd

18. Hoe dikwijls de.k le dat tussen jou en je partner in het algemeen goed gaat?

54321

a t'jd

19. Hebte

artijd

20. Heb je

0

bijna aitijd

veÍtrouwen in ]e padnef

bijna aii:jd ÍLeerwei af en loe zede'
da. ni€t

er ooit spijt van dat le getrouwd bent (oÍ samenwoont)?

artijd



21. Hoe dikwijls kibbelen jullie?

bijna altiid

das
af en toe zèlden

22. Hoe dikwiils "werken juilie elkaar op de zenuwen'?

012

23. Zoen ie le partner

24. Hebben jullle gemeenschappelijke interesses buitenshuis

A321

GeeÍ aan hoe dikwijis de voigende gebeuítenissen plaats vinden tussen lou en je parine'l

25. Een stimuierende uibxisseling van gedachten

weln g

27. lets rustig bespreken

Geft
I .r r Í : i i r I I ' : ,) . r r . ll t t . .t ir . il



28. Samen aan èen projeci werken

01

nooii mindeÍ dan éen oí
éénmaal ilveemaal

per maand pet naatu

éénnraal vaker

sel!kkiq

Ove. een aantal zaken komen koppels soms overeen maar soms ook niet. Geef voor elk van de
onderstaande iÍems aan of dit voor meningsverschjilen zorgde ln je reialÍe gedurende de aatste
weken? (Duid aan ja oÍneen).

29. Te moe zijn voor seks

01

lai

30. Geen líefde tonen

0

31 . De punien op de volgende lijn geven verschillende maten aan ven 'geíukkig zijn" in je relatie.
Het middelste punt ("gelukkig") wijst op de gemiddeide mate van geluk n de meeste relaties.
Orncirkel hel punt dat in het algemeen de besie maat van geluk aangeeft binnen jouw relatie.

9!gel!kkiq
nogei

!!gelukkig !!gelukkig
gel!kkig

Omcirkel het cijÍer voo. de bewering die het best weergeeft hoejijje .eiatie ziei in de toekomst?

(5) lk wil verschrjkkeiilk graag dat mijn relatie zai slagen en wil daarvoor tot het uiterste gaan.

(4) lk wil zeer graag dat mÍn relatie zal slagen en zai daar al het mogelijke voor doen.

(3) lk wil zeer graag dat mijn rclatie zal slagen en zal daar mijn bijdrage toe leveren.

(2) Het zou Íijn zijn als r.ijn relatie zou slagen maar ik kan ntet meer doen dan ik al doe.

(1) Het zou Íijn zijn aÍs het zou slagen maar ik weiser om meer te doen dan lk nu al doe (om de

rclatie staande te houden).

(0) Mijn relatie kan nooit slagen en lk kan niet méér doen om de relatie staande te houden.
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