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Worstel jij met relatieverslaving 
en/of codependentie?
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De onderstaande vragen zijn niet bedoeld als een diagnosemethode, maar zijn te 
gebruiken als leidraad bij het nagaan of jij op dit moment lijdt aan een relatieverslaving 
of dat je geneigd bent relaties aan te gaan waarin dit patroon van toepassing is.

HERKEN JIJ JEZELF IN DE VOLGENDE STELLINGEN?

Zet een kruisje achter de stelling als jij je herkent in wat er gezegd wordt. Kun jij jezelf er 
niet in vinden? Ga dan door naar de volgende stelling zonder een kruisje te zetten.

Relatieverslaving

Vind je een partner die niet helemaal bereikbaar is, interessant en 
spannend?

02.

Cijfer je jezelf regelmatig weg in je relatie(s)?01.

Praat je met vriend(inn)en meer over zijn/haar problemen en 
gedachten?

04.

Ervaar je meer pijn dan blijheid in je relatie(s)?03.

Probeer je hem/haar te veranderen of te therapeutiseren?06.

Schrijf je zijn/haar onsympathieke gedrag toe aan een problematische 
jeugd of probeer je het op een andere manier goed te praten?

05.

Onderstreep je passages in zelfhulpboeken waarvan je denkt dat ze 
hem/haar zouden kunnen helpen?

07.
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Wanneer je stappen neemt om de relatie te beëindigen, lijd je dan aan
onthoudingsverschijnselen en verdwijnen deze wanneer je de relatie hervat?

12.

Voel je je ongerust en angstig als je denkt aan het beëindigen van de 
relatie, wat je nog meer gehecht aan de relatie maakt?

11.

Hoop je dat als jouw partner maar verandert, het beter zal gaan met 
jullie relatie?

14.

Vind je personen die wel volledig beschikbaar zijn, over het algemeen 
saai en niet aantrekkelijk genoeg?

13.

Is er binnen je relatie regelmatig sprake van aantrekken en afstoten?16.

Is je relatie voornamelijk gebaseerd op seks?15.

Is het onmogelijk om met je partner over je gevoelens en behoeftes te 
praten?

17.

Heb je een relatie met een verslaafde partner?09.

Neem je zijn/haar onsympathieke gedrag voor lief in de hoop dat, als je 
maar aantrekkelijk en liefdevol genoeg bent, hij/zij wel zal veranderen?

08.

Weet je dat je relatie niet goed voor je is, maar kun je er toch geen 
einde aan maken?

10.
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Verwaarloos je andere levensgebieden (vriendschappen, familie, werk, 
hobby’s) door jouw relatie?

19.

Heb je medelijden met je partner?18.

Vind je dat je meer in de relatie investeert dan je partner?20.

Als je de meeste vragen met ja hebt beantwoord, bevind je je waarschijnlijk in het pa-
troon van relatieverslaving. Wellicht is dit confronterend. Of misschien herken jIJ jezelf 
slechts gedeeltelijk in de stellingen, maar zit het jezelf en je relaties wel degelijk in de 
weg. Ook dan kunnen we je helpen deze ongezonde relatiepatronen te doorbreken.

Dat kan op een heel laagdrempelige manier door zelf thuis achter de computer de 
online training “Doorbreek je codependentie patroon” te doen. In 10 weken leer je hoe je 
een gezonde relatie met jezelf en daardoor met anderen aan kunt gaan.

LEES MEER OVER DE ONLINE TRAINING

https://www.relatieverslaving.com/online-training-doorbreek-je-codependentie-patronen/
https://www.relatieverslaving.com/online-training-doorbreek-je-codependentie-patronen/
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HERKEN JIJ JEZELF IN DE VOLGENDE STELLINGEN?

Zet een kruisje achter de stelling als jij je herkent in wat er gezegd wordt. Kun jij jezelf er 
niet in vinden? Ga dan door naar de volgende stelling zonder een kruisje te zetten.

Codependentie

Ik vind het moeilijk om los te laten, anderen te laten zijn wie ze zijn en 
dingen op een natuurlijke manier te laten ontstaan.

03.

Ik voel mij verantwoordelijk voor het oplossen van problemen van 
anderen.

02.

Ik leef te veel volgens standaarden van anderen.05.

Als ik niet mijn best doe, stort “alles” in.04.

Vaak voer ik een “toneelspel” op. Ik ben niet degene die ik werkelijk 
ben.

07.

Ik voel me schuldig als ik andermans belangen niet vooropstel.06.

Ik doe vaak wat er van me verwacht wordt, om aardig gevonden te 
worden.

08.

Ik stel behoeften van anderen, boven die van mezelf.01.
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Het geeft mij een ongemakkelijk gevoel om mijn gevoelens met anderen te 
delen.

13.

Gevoelens houd ik voor mezelf, achter een mooie en sterke façade.12.

Ik maak weinig “echte” vrienden, want ik denk dat mensen mij niet leuk 
zullen vinden, als ze mij echt zouden kennen.

15.

Pijnlijke gedachten en pijnlijke gevoelens stop ik “gewoon” weg.14.

Ik heb moeite mijn grenzen te bewaken en ik kan ook grenzeloos naar 
anderen zijn.

17.

Ik vind het lastig om nee te zeggen, ook als ik geen tijd of zin heb om het 
te doen.

16.

Ik heb moeite om te voelen wat ik voel.18.

Als ik maar goed genoeg mijn best doe, dan kan ik zowat alle problemen 
oplossen en zaken beter maken voor anderen.

10.

Ik zeg vaak “sorry” voor dat wat ik doe.09.

Ik probeer situaties te controleren door het geven van adviezen of 
manipulaties.

11.
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Ik hecht meer waarde aan de goedkeuring van anderen, over wat ik denk, 
voel en hoe ik me gedraag, dan aan dat wat ik daar zelf van vind.

23.

Ik voel me verlegen als ik erkenning krijg, wanneer ik geprezen word of 
cadeautjes krijg.

22.

Ik ben extreem loyaal en blijf te lang in ongezonde situaties of relaties.25.

Ik vind het moeilijk om toe te geven dat ik een fout maak.24.

Ik neem genoegen met seksuele aandacht, wanneer ik liefde verlang.27.

Ik ben gevoelig voor de gevoelens van anderen en neem die gevoelens 
gemakkelijk over.

26.

Ik heb het nodig dat mensen mij nodig hebben, om een relatie aan te 
kunnen gaan.

28.

Ik maskeer mijn pijn door boosheid of humor of ik trek mezelf volledig 
terug.

20.

Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Hulp van anderen heb ik niet nodig.19.

Ik ben hard in mijn eigen oordeel over mezelf. Het is nooit goed 
genoeg.

21.
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Wellicht is het confronterend als je op veel van deze vragen een ja hebt moeten ant-
woorden. Of misschien herken je jezelf slechts gedeeltelijk in de stellingen, maar zit het 
jezelf en je relaties wel degelijk in de weg. Ook dan kunnen wij je helpen je codependen-
tie patronen te doorbreken, zodat je gezonder en authentieker in je relaties kunt gaan 
staan.

Dat kan op een heel laagdrempelige manier door zelf thuis achter de computer de 
online training “Doorbreek je codependentie patroon” te doen. In 10 weken leer je hoe je 
een gezonde relatie met jezelf en daardoor met anderen aan kunt gaan.

LEES MEER OVER DE ONLINE TRAINING

https://www.relatieverslaving.com/online-training-doorbreek-je-codependentie-patronen/
https://www.relatieverslaving.com/online-training-doorbreek-je-codependentie-patronen/
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