
Test:
Welke kenmerken van bindingsangstbindingsangst zijn op mij van toepassing

• Kruis bij elk van de kenmerken / symptomen van bindingsangst aan in welke mate deze op jou van 
toepassing zijn.
• Ga voor elk van de kenmerken waar je “Vaak” of “Soms” ingevuld hebt na of deze je hinderen bij het 
aangaan of goed houden van een langdurige, stabiele en intieme relatie.

Kenmerk / symptoom van bindingsangst Vaak Soms (Bijna)
nooit

Hindert aangaan
of behouden van
relatie (ja/nee)

1. Je bent al heel lang alleen en doet weinig 
serieuze pogingen iemand tegen te komen. Je hebt
nog tijd genoeg. Van jou hoeft het allemaal niet zo 
nodig. Als het komt dan komt het, en anders niet. 
Meestal “komt het dus niet …”. 

2. Je bent al heel lang alleen omdat je niemand 
bent tegengekomen die het echt is. Je hebt 
misschien wel af en toe korte dates of kortstondige 
relaties, maar de ware zit er niet bij. Je wordt niet snel
verliefd of merkt al snel dat dit het niet helemaal is. 

3. Je bent heel kritisch. Je date wel maar, 
eventueel na een korte periode van enthousiasme, 
zie je dat deze persoon niet voldoende bij je past. Tot 
een serieuze relatie komt het niet vaak. Er is altijd wel
iets mis aan de man of vrouw waarmee je aan het 
daten bent. Vooral als het te intiem wordt, zie je 
opeens allerlei dingen waardoor de ander veel 
minder aantrekkelijk wordt.

4. Je wilt je partner niet te vaak zien. Elke week 
een paar keer afspreken? Je wordt gek bij alleen het 
idee al. Al die verplichtingen! Je vindt het veel 
prettiger elkaar zo af en toe eens te zien, gewoon 
rustig aan. 

5. Je vindt het moeilijk om je open te stellen. 
Uitgebreid over je gevoelens praten, je kwetsbaar 
opstellen en je gevoelens laten zien in een relatie is 
niet aan jou besteed.

6. Bij seks vind je het moeilijk om je gevoel te 
laten zien. Bij seks je gevoelens tonen of heel veel te 
voelen vind je lastig. Je bent niet zo van het aanraken 
en veel knuffelen. Bij seks is de lust het belangrijkste. 
Je maakt gebruik van fantasieën om opgewonden te 
raken, meer dan dat je echt intimiteit zoekt met je 
partner.  
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Kenmerk / symptoom van bindingsangst Vaak Soms (Bijna)
nooit

Hindert aangaan
of behouden van
relatie (ja/nee)

7. Je blijft twijfelen of je partner wel de ware is. 
Vaak komt de twijfel opzetten, bijvoorbeeld als je met
andere leuke mensen samen bent geweest of als je 
partner niet leuk gereageerd heeft. Je vraagt je 
regelmatig af dit wel de ware is en of je het niet beter 
uit kunt maken. 

8. Je wilt liever niet teveel aan een gezamenlijke 
toekomst denken. Bij het idee van een toekomst 
met een vaste partner krijg je het benauwd. Je wilt je 
niet graag committeren aan allerlei toekomstplannen,
zoals samenwonen, trouwen of soms gewoon de 
ouders van de ander ontmoeten of een lange 
vakantie samen.

9. Je hebt nog nooit echt een langdurige stabiele 
relatie gehad. Door één of meerdere van de 
bovenstaande kenmerken is de kans groot dat je nog 
nooit echt een langdurige stabiele relatie gehad hebt.
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