
Test:
Welke kenmerken van verlatingsangstverlatingsangst 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. Als je iemand hebt ontmoet ben je constant 
met hem/haar bezig. Je denkt heel veel aan 
hem/haar. Dit kan ten koste van andere bezigheden 
gaan. De tijden tussen de momenten dat je elkaar 
niet ziet of geen contact hebt, voel je je veel minder 
gelukkig.

2. Je bent snel en veel verliefd, en bent graag 
meteen intiem met de ander. Je stort je er graag 
helemaal in. Je wilt graag meteen zoveel mogelijk 
samen zijn met de ander en de ander zo snel mogelijk
helemaal kennen. 

3. Je bent bang dat als de ander je echt leert 
kennen, hij/zij jou niet meer leuk zal vinden. 
Daarom zet je alles op alles om zo leuk mogelijk over 
te komen. Je durft weinig te laten zien wat je echt 
vindt of voelt, uit angst dat je de ander wegjaagt. 

4. (Potentiële) partners nemen vaak na een tijdje
afstand. Hoewel het eerst leuk is, merk je dat de 
ander na een tijdje afstand neemt. Daar wordt je heel
onrustig en onzeker van. 

5. Je fantaseert al vroeg in de relatie over de 
toekomst. Je denkt al snel aan volgende stappen in 
de toekomst, zoals samenwonen en trouwen.

6. Je vindt het niks als de ander weggaat. Het 
liefst breng je zoveel mogelijk tijd samen door. Als de 
ander zijn/haar eigen plan trekt, voelt dat al snel als 
een afwijzing. Je bent bang dat de ander 
geïnteresseerd raakt in iemand anders. 

7. Je wilt veel aandacht van de ander. Als de 
ander zijn of haar aandacht aan andere mensen geeft
terwijl jij erbij bent, voel je je al snel tekort gedaan. 
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8. Wanneer de ander niet reageert op je belletje, 
mailtje of smsje, dan denk je dat hij/zij niks meer 
met je te maken wil hebben. Je reageert zelf altijd 
direct op berichtjes van de ander. Hoe meer 
berichtjes hoe beter. Als de ander niks van zich laat 
horen voel je je slecht en onzeker. Als het te lang 
duurt denk je dat de ander je niet meer wil.

9. Je hebt veel bevestiging nodig. Je wilt steeds 
bevestiging in de vorm van aandacht, complimenten 
en lieve woordjes. Je voelt je erg ongelukkig en 
afgewezen als je dat niet heel veel krijgt. Als je iets te 
lang geen bevestiging meer krijgt of je hoort even 
niks meer van de ander, denk je al snel het ergste. 
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