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VOORWOORD 

 

Gedurende de tijd dat ik met dit onderzoek bezig was is mijn doorzettingsvermogen flink op 

de proef gesteld. Ik trof een aantal onverwachte obstakels die mijn planning meermalen in de 

war hebben geschopt. Vanzelfsprekend heb ik dat niet altijd kunnen waarderen, maar achteraf 

gezien kan ik wel zeggen dat ik er veel van heb opgestoken. ‘Van tegenslag leert men’ luidt 

het gezegde, en dat kan ik onderschrijven. Ik zou echter niet half zo veel geleerd hebben 

zonder de begeleiding van twee mensen aan wie ik mijn bijzondere woord van dank wil 

richten. In de eerste plaats is dat mw. dr. Annet Kleiboer, die in de eerste fase mijn 

enthousiasme heeft aangemoedigd en heeft begeleid. Ook heeft zij mij zo goed en zo kwaad 

als dat ging bijgestaan in het incasseren van tegenslagen. 

In de tweede plaats is dat mw. dr. Ercolie Bossema, die ervoor heeft gezorgd dat ik in de 

tweede fase mijn enthousiasme weer terug kreeg, en bovenal dat ik dit onderzoek tot het 

uiteindelijke resultaat heb kunnen brengen. 

Ten slotte wil ik ook alle stellen bedanken die hun medewerking aan dit onderzoek hebben 

verleend, zonder hen was dit verslag er niet geweest.
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                                               ABSTRACT 

In many intimate relationships, partners often have conflicts with each other. The way people behave in 

conflicts is called conflict style behavior. This seems to be an important  predictor of relationship satisfaction. 

Men tend to use different conflict resolution styles (more passive and destructive) than women (more active and 

constructive). In homosexual relationships, the two partners share the same sex. Therefore it is possible that 

they also share the same conflict resolution styles. In the present study, data of 6 heterosexual couples and 6 

lesbian couples were compared to assess if lesbian couples differ from heterosexual couples regarding to the 

agreement in conflict resolution style, as well as to the frequency of conflict and the topics they argue about. 

Because autonomy also seems to be an important predictor of relationship satisfaction ánd something that is 

different for lesbian couples in comparison with heterosexuals, autonomy also has been studied. Finally, 

relationship satisfaction has been compared between these two groups; and for both groups correlations have 

been studied between autonomy and relationship satisfaction and between autonomy and frequency of conflict. 

No significant differences between lesbian en heterosexual couples on any of these variables were found, except 

that lesbian people reported to have significantly less conflicts than do heterosexual people. For further 

research, it might be useful to compare not only heterosexual and lesbian couples, but also male homosexual 

c o u p l e s .  I n  a d d i t i o n ,  a  b i g g e r  a n d  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  i s  n e e d e d . 

 

 

INLEIDING 

 

Intieme relaties worden gekenmerkt door een bepaalde mate van conflicten. De manier 

waarop hiermee om wordt gegaan, wordt ook wel conflictstijl genoemd. De conflictstijl van 

beide partners lijkt beïnvloed te worden door sekse. Mannen reageren doorgaans anders op 

conflicten dan vrouwen. Dit is vooral onderzocht bij heteroseksuele stellen, waar beide 

partners dus vaak een verschillende conflictstijl hebben. Homoseksuele stellen bestaan uit 

mensen van hetzelfde geslacht, waardoor het denkbaar is dat binnen deze stellen mensen vaak 

dezelfde conflictstijl hebben. Dit kan gevolgen hebben voor de conflictfrequentie en zodoende 

voor de relatietevredenheid. In dit onderzoek wordt getracht om inzicht te verkrijgen in de 

verschillen in conflictgedrag en relatietevredenheid tussen homoseksuele stellen en 

heteroseksuele stellen. Ook zal worden gekeken naar het verschil tussen deze groepen in de 

mate van autonomie, een variabele die eveneens blijkt te verschillen bij homoseksuele en 

heteroseksuele stellen en van invloed is op relatietevredenheid.  

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar verschillende facetten van intieme relaties. 

Conflictgedrag is daarbij een bijzonder veelbestudeerd onderwerp. Conflicten komen in 

vrijwel iedere relatie voor en dragen in belangrijke mate bij aan de tevredenheid met een 

relatie. Zo blijkt uit onderzoek van Kurdek (1995) dat er een causale relatie is tussen 
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relatietevredenheid en conflictgedrag. ‘Constructief conflictgedrag’ (zoals compromis zoeken 

en het gebruik van humor) gaat bijvoorbeeld gepaard met een hoge relatietevredenheid en 

‘destructief conflictgedrag’ (zoals zich terugtrekken en defensief gedrag) met een lage 

relatietevredenheid. Hier worden verschillende verklaringen voor gegeven (Kurdek, 1995). 

Een eerste verklaring kan gevonden worden in de interdependentietheorie. Deze theorie stelt 

dat tevredenheid in een relatie bepaald wordt door de balans tussen waargenomen kosten en 

opbrengsten. Een voorbeeld van waargenomen kosten in een relatie is het regelmatig ervaren 

van negatief conflictgedrag, zoals defensief reageren en terugtrekken. Een voorbeeld van 

waargenomen opbrengst is het regelmatig ervaren van positief conflictgedrag, zoals het 

zoeken naar een compromis. Zo kan het gebruik van een bepaalde conflictstijl resulteren in 

relatietevredenheid. De tweede verklaring kan gevonden worden in de self-fullfilling 

prophecytheorie. Naar gelang de tevredenheid van de relatie hoger is zal in het algemeen 

positiever gedrag binnen de relatie plaatsvinden, waaronder ook constructieve 

conflictgedragingen. Als een gevolg hiervan zal de relatietevredenheid nog meer toenemen. 

Ondersteunende resultaten voor de twee bovengenoemde verklaringen zijn echter 

inconsistent. Dit zou toegeschreven kunnen worden aan diverse methodologische en 

conceptuele kwesties bij de betreffende onderzoeken (Kurdek, 1995). Zo zijn vaak ook andere 

variabelen in het onderzoek meegenomen, waardoor een minder betrouwbare uitspraak over 

de relatie tussen conflictstijl en relatietevredenheid gedaan kan worden. Ook is er dikwijls niet 

gemeten vanuit het perspectief van beide partners, wat een onvolledig beeld van de relatie 

geeft. Kurdek (1995) heeft zich in zijn onderzoek dan ook specifiek gericht op de 

conflictinteractie tussen partners in een intieme relatie. Hij vond dat een lage 

relatietevredenheid vooral geassocieerd is met de specifieke interactie ‘terugtrekken’ 

(withdrawal) versus ‘betrokkenheid’ (engagement), hetgeen wil zeggen dat zowel mannen als 

vrouwen een lagere relatietevredenheid rapporteren als een van beiden meer ‘terugtrekgedrag’ 

vertoont en de ander meer ‘betrokken’ gedrag. Hierbij blijken vrouwen vaker betrokkenheid 

te tonen en mannen vaker terugtrekgedrag.  

Een typologie van probleemoplossende strategieën in een relatie is opgesteld door 

Rusbult, Johnson en Morrow (1986). Zij onderscheiden hierin vier categorieën die geordend 

zijn langs twee assen: een horizontale as voor destructief versus constructief gedrag en een 

verticale as voor actief versus passief gedrag. Deze categorieën zijn: exit (actief destructief), 

voice (actief constructief), loyalty (passief constructief) en neglect (passief destructief) 

(Figuur 1). Een lage relatietevredenheid blijkt ook hier gerelateerd aan destructieve stijlen. Dit 

betreft zowel de neiging om destructieve responsen destructief te beantwoorden als een falen 
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om constructief op destructieve neigingen te reageren. Ook blijkt dat de respons op 

destructieve gedragingen een grotere invloed heeft op het voorspellen van problemen in de 

relatie dan de respons op constructieve gedragingen. Relatietevredenheid wordt dus meer 

bepaald door de reacties van partners op destructief gedrag dan door de reacties op 

constructief gedrag. Mensen die het meest tevreden zijn met hun relatie en met hun partner 

tonen dan ook significant meer constructieve reacties op negatief gedrag en zijn tevens 

geneigd de inhoud van hun eigen negatieve gedachten en gevoelens meer openlijk te 

bespreken. Deze mensen hebben een positiever beeld van hun relatie en leggen minder snel 

schuld bij hun partner (Fletcher, Thomas & Durrant, 1999). ‘Supportive communication’ 

(waaronder verstaan wordt het zorgvuldig naar elkaar luisteren en tonen van empathie) blijkt 

zowel voor mannen als vrouwen de belangrijkste voorspeller van tevredenheid met de relatie 

(Sprecher, Metts, Burleson, Hatfield & Thompson, 1995). Het hanteren van constructief 

conflictgedrag kan hier onder geschaard worden. Ten slotte heeft ook Cramer (2001) 

gevonden dat een negatieve manier van met conflicten omgaan van invloed is op de 

relatietevredenheid en dat dit geldt voor zowel kleine problemen (minor issues) als grote 

problemen (major issues) (Cramer, 2002). Beide soorten problemen bevatten een consistentie 

in conflictstijl, dus mensen reageren algemeen genomen met dezelfde conflictstijl op kleine 

als op grote problemen. Bovendien blijkt de manier waarop conflicten worden opgelost niet 

alleen van invloed op de relatietevredenheid, maar ook op de verandering daarin èn voorspelt 

de stabiliteit van een relatie (Kurdek, 1994a).  

 

Figuur 1. Typologie van probleemoplossende strategieën volgens Rusbult et al. (1986). 
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Nu blijken mannen en vrouwen onderling nogal te verschillen in de conflictstijlen die 

zij doorgaans hanteren. In de eerdergenoemde studie van Kurdek (1995) werd gevonden dat 

vrouwen zich in een conflictinteractie vaker betrokken opstellen en mannen vaker geneigd 

zijn zich terug te trekken. Uit het onderzoek van Rusbult et al. (1986) blijkt dat vrouwen meer 

gedragingen tonen die in de categorieën voice en loyalty vallen en dat zij in vergelijking met 

mannen veel minder neglectgedragingen vertonen. Een mogelijke verklaring is socialisatie: 

vrouwen wordt doorgaans geleerd sociaal –emotioneel te handelen, terwijl mannen zich meer 

focussen op het instrumentele domein en als gevolg daarvan minder gewend zijn aandacht te 

geven aan interpersoonlijke factoren (Rusbult et al., 1986). Opvallend is dat sekse ook in 

verschillende mate invloed lijkt te hebben op conflictgedrag: áls vrouwen exit- of 

neglectgedragingen tonen (wat zij dus niet vaak doen) heeft dat een grotere negatieve invloed 

op de relatietevredenheid dan wanneer mannen dit doen. Mogelijk is dit zo omdat het 

destructieve gedrag van de vrouw minder gecompenseerd wordt door adaptief gedrag van de 

man dan vice versa (Rusbult et al., 1986). Buunk, Schaap en Prevoo (1990) hebben 

onderzocht hoe partners in een intieme relatie (mannen en vrouwen) zichzelf en elkaar 

beoordelen op vijf door de onderzoekers gedefinieerde conflictstijlen (aggression-pushing, 

avoidance, soothing, compromise en problemsolving). Hieruit blijkt dat de beide seksen 

zichzelf ook daadwerkelijk anders zien wat conflictgedrag betreft. Mannen zien zichzelf 

binnen een relatie als meer handelend volgens de stijlen avoidance, compromise en soothing, 

terwijl vrouwen zichzelf in de relatie meer zien als handelend volgens de stijlen aggression-

pushing en problemsolving. Tevens vinden zij net als de mannen zelf dat mannen meer 

handelen volgens de stijlen avoidance en soothing. Ook hieruit zou blijken dat vrouwen zich 

bij conflicten in de relatie actiever en constructiever opstellen dan mannen. Daarnaast blijkt 

dat mannen meer tevreden zijn met hun relatie als hun vrouw negatieve gevoelens op een 

positieve manier communiceert, terwijl het omgekeerde niet het geval is: vrouwen worden 

niet méér tevreden als hun man meer accommodeert (Fletcher et al., 1999). Waar het de 

causale verklaringen van een conflict betreft (‘wie of wat is ervoor verantwoordelijk?’) geven 

vrouwen mannen eerder de schuld en andersom (Zak, 1998).  

Uit deze gegevens blijkt dus dat er evidente verschillen zijn tussen mannen en 

vrouwen in conflictstijlen. Het tot nu toe beschreven onderzoek naar conflictgedrag binnen 

intieme relaties betreft echter voornamelijk heteroseksuelen. Maar als mannen anders op 

conflicten reageren dan vrouwen is het aannemelijk dat er een verschil zit in het 

conflictgedrag tussen relaties die alleen uit mannen bestaan en relaties die alleen uit vrouwen 

bestaan. Kurdek heeft hier als één van de weinigen onderzoek naar gedaan. Hij heeft een 
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vijfdimensionaal model voor de kwaliteit van een relatie opgesteld (Kurdek,1998). Aan de 

hand van dit model heeft hij verschillende hypothesen geformuleerd voor het verschil tussen 

homoseksuele en heteroseksuele relaties in relatiekwaliteit. Hij stelt dat relatiekwaliteit 

uitgelegd kan worden met seksegerelateerde invloeden in de relatie die het welbevinden van 

beide partners vergroten, alsmede met geïnstitutionaliseerde invloeden van buitenaf die de 

partners in staat stellen hun relatie voort te zetten ondanks een persoonlijk gebrek aan 

welbevinden. De invloeden binnen de relatie die door sekse worden bepaald zijn: intimiteit, 

autonomie, gelijkheid en constructief probleem oplossen. De invloeden die worden bepaald 

door de sociale omgeving betreffen de barrières die er zijn om de relatie te verbreken, 

bijvoorbeeld getrouwd zijn. De specifieke voorspellingen die Kurdek hierover doet zijn dat 

bij lesbische stellen meer sprake is van intimiteit en bij homoseksuele (man-man) stellen van 

autonomie. Tevens voorspelt hij dat homoseksuele stellen (zowel mannen als vrouwen) meer 

gelijkwaardigheid in de relatie ervaren, minder geïnstitutionaliseerde barrières ervaren om de 

relatie te verbreken (doordat zij minder vaak getrouwd zijn en minder vaak kinderen hebben) 

en beter in staat zijn om problemen op te lossen.  

De bovengenoemde hypothese over probleem oplossen is gebaseerd op de aanname 

dat mannen en vrouwen vanuit een ander perspectief naar problemen kijken en dat 

homoseksuele stellen (doordat zij vanuit hetzelfde perspectief kijken) in staat zijn om 

problemen constructiever op te lossen. Om deze zelfde reden zouden homoseksuele stellen 

mogelijk ook minder conflicten kunnen hebben dan heteroseksuele stellen. Uit onderzoek van 

Kurdek (1994b) dat specifiek over conflictonderwerpen bij verschillende soorten relaties 

(heteroseksueel en homoseksueel) gaat blijken eveneens verschillen. Heteroseksuelen hebben 

meer conflicten over persoonlijke waarden, politieke en sociale kwesties en ouders, bij 

homoseksuelen gaan de conflicten meer over zaken die te maken hebben met wantrouwen: 

vorige relaties en liegen. Homoseksuele stellen kennen tevens conflictonderwerpen die 

specifiek zijn voor de homoseksuele aard van de relatie. Deze conflicten hebben meestal te 

maken met de negatieve(re) sociale attitude jegens homoseksualiteit en worden vooral 

problematisch wanneer partners van mening verschillen over de mate waarin zij open uiting 

geven aan hun seksuele geaardheid (Patterson, 2000).     

Wat betreft de hypothesen over intimiteit en autonomie vond Kurdek (1998) dat 

lesbische stellen inderdaad meer intimiteit ervaren, dat zowel mannelijke als vrouwelijke 

homoseksuelen meer autonomie ervaarden en alleen lesbiennes meer gelijkwaardigheid. 

Daarentegen wordt in ander onderzoek vaak verondersteld dat lesbiennes moeite hebben met 

het vinden van een balans tussen ‘closeness’ (bestaande uit zowel emotionele afhankelijkheid 
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en intimiteit) en afstand (autonomie) (Schreurs & Buunk, 1996). Deze veronderstelling zou te 

maken kunnen hebben met het concept ‘fusion’. Fusion wordt door Hill (1999) omschreven 

als het vervagen van grenzen tussen twee mensen: “een psychologische staat waarin verlies 

als een individu of apartheid plaats vindt”. Fusion is dus een ‘extreme’ vorm van intimiteit, 

die ten koste zou kunnen gaan van autonomie. Doordat vrouwen in het algemeen een heel 

grote behoefte hebben aan intimiteit in de relatie (Schreurs & Buunk, 1996) zou deze staat 

kenmerkend kunnen zijn voor lesbische stellen. De moeizame balans tussen intimiteit en 

autonomie blijkt echter niet altijd het geval te zijn: vrouwen die veel emotionele 

afhankelijkheid ervaren hebben minder autonomie, maar dat geldt niet voor intimiteit 

(Schreurs & Buunk, 1996). Een hoge mate van intimiteit kan dus samengaan met een hoge 

mate van autonomie. Wel blijken àl deze variabelen belangrijk voor de relatietevredenheid. In 

het onderzoek van Schreurs en Buunk (1996) kwam namelijk naar voren dat de 

relatietevredenheid bij lesbische vrouwen hoger is bij degenen die veel intimiteit, autonomie, 

emotionele afhankelijkheid en gelijkwaardigheid rapporteren. Eenzelfde conclusie kan ook 

getrokken worden uit ander onderzoek. Volgens Eldridge en Gilbert (1990) zijn de volgende 

factoren belangrijke voorspellers voor relatietevredenheid bij lesbiennes: een hoge 

wederzijdse verbondenheid en gedeelde besluitvorming, gelijke verdeling van macht, gelijke 

betrokkenheid in de relatie en overeenkomstige attitudes en achtergronden. Hun onderzoek 

voegt daar nog variabelen aan toe: openheid over geaardheid, intimiteit, levenstevredenheid 

en zelfwaardering. Intimiteit en autonomie blijken ook in dit onderzoek in even hoge mate 

gecorreleerd met relatietevredenheid, en gaan dan ook niet per definitie ten koste van elkaar, 

zoals vaak verondersteld wordt. Naast conflictgedrag zijn dus ook autonomie en intimiteit 

belangrijke voorspellers voor de mate van tevredenheid met de relatie en tevens punten 

waarop lesbische stellen verschillen van heteroseksuele stellen. 

In het huidige onderzoek zal het conflictgedrag van homoseksuele stellen onderzocht 

en vergeleken worden met het conflictgedrag van heteroseksuele stellen. Hierbij zal tevens 

gekeken worden naar de relatie hiervan met de variabelen autonomie en relatietevredenheid. 

Om praktische redenen is het onderzoek beperkt tot alleen lesbische stellen, dus geen 

mannelijke homostellen. 

Ten eerste zal gekeken worden naar conflictgedrag. Hierbij wordt verwacht dat 

homoseksuele stellen op grond van hun seksegelijkheid verschillen van heteroseksuele stellen 

in de frequentie waarin conflicten binnen de relatie voorkomen, de inhoud van de conflicten 

en de manier waarop zij met conflicten omgaan. Conflictstijl blijkt immers vaak door sekse 

bepaald te worden. Vrouwen reageren doorgaans anders (meer actief en constructief) dan 
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mannen (doorgaans meer passief en destructief). Vanwege dit verschil wordt verwacht dat 

homoseksuele stellen minder conflicten hebben dan heteroseksuele stellen. Tevens wordt 

verwacht dat homoseksuele stellen vaker dezelfde conflictstijl hebben dan heteroseksuele 

stellen en dat de conflictonderwerpen van homoseksuele stellen in een andere categorie vallen 

dan die van heteroseksuele stellen. 

Ook zal autonomie worden onderzocht. Autonomie is het handelen volgens iemands 

eigen waarden en normen, onafhankelijk van de sociale omgeving, en toegepast op intieme 

relaties houdt dit in het uitvoeren van gedragingen en besluiten zonder druk van de partner 

(Schreurs & Buunk, 1996). Op grond van hun seksegelijkheid  wordt verwacht dat 

homoseksuele stellen meer autonomie in hun relatie ervaren dan heteroseksuele stellen. 

 Omdat conflicten, conflictgedrag en autonomie belangrijke factoren zijn in het bepalen 

van de relatietevredenheid zal ten slotte nagegaan worden of homoseksuele en heteroseksuele 

stellen verschillen in de tevredenheid met hun relatie. Verwacht wordt dat homoseksuele 

stellen tevredener zijn over hun relatie dan heteroseksuele stellen. Tevens wordt verwacht dat 

sprake is van een relatie tussen het aantal conflicten en autonomie (hoe minder conflicten, hoe 

meer autonomie) en van een relatie tussen autonomie en relatietevredenheid (hoe meer 

autonomie, hoe groter de relatietevredenheid).  

 Deze hypothesen zullen onderzocht worden door middel van een digitale vragenlijst 

die ieder avond door zowel homoseksuele als heteroseksuele stellen gedurende een aantal 

dagen is ingevuld, alsmede een eenmalige schriftelijke vragenlijst vooraf. 

 

METHODEN 

 

Onderzoeksgroep 

Aan dit onderzoek hebben zes homoseksuele stellen en zes heteroseksuele stellen 

deelgenomen. De heteroseksuele stellen zijn geselecteerd uit een grotere groep en wel zodanig 

dat er een zo goed mogelijke match was met de lesbische stellen wat betreft leeftijd en 

opleidingsniveau van beide partners, duur van relatie en samenwonen en aantal uur betaalde 

arbeid. Alle deelnemende stellen wonen samen, verspreid over het hele land. In Tabel 1 zijn 

de demografische kenmerken van de deelnemende stellen samengevat. 
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Tabel 1. Demografische kenmerken. 

 Lesbische 

stellen 

Heteroseksuele 

stellen 

Toets-

waarde 

P 

Leeftijd (in jaren) 

Gemiddelde 

SD 

Bereik 

 

40.1 

8.8  

26-59 

 

43.5 

11 

28-60 

 

t = -0.83 

 

.41 

Duur relatie (in jaren) 

Gemiddelde 

SD 

Bereik 

 

11.3 

7.5 

2-22 

 

17.3 

14.1 

4.5-40 

 

t = 0.87 

 

.41 

Duur samenwonen (in jaren) 

Gemiddelde 

SD 

Bereik 

 

9.5 

6.5 

2-19 

 

14.3 

14 

1-37 

 

t = 0.72 

 

 
.50 

 

Getrouwd 1 (17%) 3 (50%) n.v.t. .55 

Kinderen 1 (17%) 4 (67%) n.v.t. .24 

Beiden een baan 6 (100%) 4 (67%) n.v.t. .34 

Hoogst genoten opleiding 

Lager (beroeps)onderwijs 

Middelbaar (beroeps)onderwijs 

Hoger (beroeps)onderwijs 

Wetenschappelijk onderwijs 

 
2 (17%) 

1 (8%) 

7 (58%) 

2 (17%) 

 

2 (17%) 

3 (25%) 

3 (25%) 

4 (33%) 

 

 

U = 71 

 

.95 

 

Werving 

Het werven van zowel de homoseksuele als de heterostellen is gebeurd via de 

‘sneeuwbalprocedure’: door het benaderen van familie, vrienden en bekenden, die op hun 

beurt ook weer bekenden wierven. Tevens zijn voor het werven van homoseksuele stellen op 

tal van internetsites en fora voor homoseksuele mensen advertenties voor het onderzoek 

geplaatst. Aan de homoseksuele stellen die daarop reageerden werd vervolgens gevraagd of 

zij andere homoseksuele stellen kenden die mee zouden willen doen. 

 

Uitval 

Gedurende de procedure van het werven en benaderen van mensen zijn diverse stellen in 

verschillende stadia uitgevallen. Veel stellen toonden aanvankelijk interesse maar besloten 

van deelname af te zien na het lezen van de informatiebrief, voornamelijk omdat het 

onderzoek hen teveel tijd kostte. Een aantal stellen dat had aangegeven deel te willen nemen 

aan het onderzoek en naar wie het postpakket was verzonden lieten vervolgens niets meer van 

zich horen. Sommige stellen vulden de schriftelijke vragenlijst wel ingevuld terug, maar 

haakten af bij het internetgedeelte van het onderzoek. Een aantal andere stellen dat deelname 
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had toegezegd en het postpakket had ontvangen, vulden wel de digitale vragenlijsten in, maar 

voldeden niet aan het minimum van zeven dagen. Om die reden werden zij uitgesloten van 

deelname. Deze laatste twee groepen werden door middel van email herinnerd aan hun 

deelname en gevraagd alsnog de digitale vragenlijsten in te vullen. Dit heeft echter niet tot 

resultaat geleid. Van één stel dat wel volledig heeft geparticipeerd zijn de schriftelijke 

vragenlijsten verloren geraakt bij de post. Om deze reden is ook dit stel uitgesloten van het 

onderzoek. 

 

Instrumentarium 

De schriftelijke vragenlijst werd samengesteld uit een aantal bestaande vragenlijsten en 

bestaat uit tien onderdelen die ieder een andere variabele meten (Bijlage 1). De verschillende 

onderdelen zijn: ‘sociaal demografische gegevens’, ‘welbevinden’ (hoe men zich over het 

algemeen voelt), ‘stellingen over de relatie’ (de mate waarin men zich uit naar de partner), 

‘rollen’ (in hoeverre men denkt in traditionele rolpatronen voor mannen en vrouwen), 

‘tevredenheid in de relatie’ (relatietevredenheid), ‘gedrag van de partner’ (de mate van 

autonomie die men binnen de relatie ervaart), ‘conflict’ (op welke conflictstijlen men hoog en 

laag scoort), ‘zelfwaardering’ (hoe men over zichzelf denkt), ‘spreekwoorden’ (eveneens op 

welke conflictstijlen men hoog en laag scoort) en ‘gehechtheid’ (de mate waarin mensen zich 

binden aan hun partner). Voor dit onderzoek zijn de onderdelen ‘sociaal demografische 

gegevens’, ‘tevredenheid in de relatie’, ‘gedrag van uw partner’, en ‘conflict’ gebruikt. De 

overige onderdelen zijn gebruikt voor andere onderzoeken waarbij van dezelfde groep gebruik 

is gemaakt. In de vier voor dit onderzoek gebruikte onderdelen van de schriftelijke vragenlijst 

is gekozen voor vragen met gesloten antwoordalternatieven op een vijfpuntsschaal, lopend 

van: ‘nooit’ tot ‘erg vaak’ (tevredenheid in de relatie); ‘geheel onjuist’ tot ‘geheel juist’ 

(gedrag van uw partner) en ‘nooit’ tot ‘(bijna) altijd’ (conflict). De reden om deze schriftelijke 

vragenlijst vooraf door de stellen in te laten vullen is dat op deze wijze een correlatie 

berekend kan worden tussen de te vergelijken variabelen van de schriftelijke vragenlijst en de 

digitale vragenlijsten. Dagboekvragenlijsten kunnen meer onderhevig zijn aan tijdelijke 

factoren en zodoende schetst de schriftelijke vragenlijst een algemener beeld.   

 De digitale vragenlijst bestond uit de volgende onderdelen: ‘welbevinden’ (hoe men 

zich vandaag voelde), ‘zelfwaardering’ (hoe men vandaag over zichzelf dacht), ‘self-

disclosure’ (in hoeverre men zich geuit heeft naar de partner), ‘steun’ (meet het geven en 

ontvangen van emotionele en instrumentele steun), ‘gedrag van de partner’ (meet de ervaren 

mate van autonomie), ‘need satisfaction’ (meet hoe men zich voelde met betrekking tot ‘need 
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satisfaction’en de mate van ervaren stress) en ‘conflict’ (hier geeft men aan of er die dag een 

conflict heeft plaatsgevonden en indien dat het geval is krijgt men een aantal specificerende 

vragen over het conflict, zoals waar het over ging, hoe het opgelost is, hoe men zich voelde et 

cetera). Deze onderdelen werden voor de respondenten geïntroduceerd met zinnen als “Hierna 

volgt een aantal stellingen over hoe u zich vandaag voelde”. De digitale vragenlijst is een min 

of meer verkorte weergave van de schriftelijke vragenlijst, waarbij de items zo herschreven 

zijn dat zij over ‘vandaag’ gaan en niet ‘algemeen genomen’ (Bijlage 2). Voor dit onderzoek 

zijn de onderdelen ‘gedrag van de partner’ en ‘conflictmeting’ gebruikt. Bij de 

antwoordmogelijkheden is gekozen voor een zevenpuntsschaal die loopt van ‘helemaal niet’ 

of ‘helemaal mee oneens’ tot ‘heel erg’ of ‘helemaal mee eens’, met in het midden de optie 

‘neutraal’. Er is hier gekozen voor een iets uitgebreidere schaal dan bij de papieren vragenlijst 

om een genuanceerdere indruk van de dag te kunnen verkrijgen. Het onderdeel ‘conflict’ was 

uitgebreider dan de andere onderdelen van de digitale vragenlijst om tot een zo nauwkeurig 

mogelijke benadering van de conflictsituatie te komen. Respondenten kwamen alleen in dit 

uitgebreide gedeelte terecht als zij ‘ja’ antwoordden op de eerste vraag “Was er vandaag 

sprake van een conflict tussen u en uw partner?”. Voorafgaand aan deze eerste vraag kregen 

zij een uitleg van het begrip ‘conflict’ om te verduidelijken dat een conflict niet per definitie 

iets groots of hevigs hoeft te zijn. Voor de vraag wat het onderwerp van conflict was is 

gekozen voor een open vraag om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te verkrijgen. De 

gegeven antwoordopties zijn later handmatig gescoord volgens een classificering gebaseerd 

op onderzoek van Kurdek (1994b). De digitale vragenlijsten werden afgenomen via het online 

onderzoeksprogramma NetQuestionnaires (www.netquestionnaires.nl). Via dit programma 

ontwerpt men een vragenlijst die vervolgens door respondenten met een link en inlogcode 

ingevuld kan worden. De data wordt rechtstreeks opgeslagen en kan vervolgens door de 

onderzoeker via NetQuestionnaires geëxporteerd worden naar SPSS.  

                                                                                                                                                                                                                                    

Procedure 

Alle stellen die toezegden interesse te hebben, kregen per email een informatiebrief 

toegezonden waarin kort werd uitgelegd wat het onderzoek inhield, wat er van hen verwacht 

werd en wie ervoor verantwoordelijk was (Bijlage 3). Op grond van deze informatiebrief gaf 

men toestemming om mee te doen of zag men van deelname af. Indien men mee wilde doen 

kreeg men via de post een pakket thuisgestuurd met daarin: de informatiebrief om eventueel 

nogmaals na te lezen, voor iedere partner een papieren vragenlijst om in te vullen, een 

retourenveloppe, een toestemmingsverklaring waarin respondenten kennis namen van hun 
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rechten en plichten met betrekking tot het onderzoek en instemden met deelname aan het 

onderzoek akkoord te gaan (Bijlage 4), en voor beide partners een brief met inloggegevens en 

de link voor het digitale gedeelte van het onderzoek. De papieren vragenlijst werd door beide 

partners ingevuld en teruggestuurd, samen met de officiële toestemmingsverklaring. 

Het tweede deel van het onderzoek bestond uit het dagelijks invullen van een korte 

vragenlijst op internet in de vorm van een ‘dagboek’. Met ieder stel werd een periode van 14 

dagen afgesproken waarin zij beschikbaar en bereid waren het dagboek op internet in te 

vullen. Gedurende deze periode vulden zij dit dagboek dagelijks aan het einde van de dag in, 

met een minimum van zeven dagen. Na afloop van deze periode kregen zij een email waarin 

zij werden bedankt voor hun medewerking en de melding dat zij indien gewenst op de hoogte 

werden gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.  

 

Data-analyse 

Om na te gaan of de demografische kenmerken van beide groepen stellen met elkaar 

overeenkomen zijn de volgende toetsen uitgevoerd. De verschillen in de variabelen ‘leeftijd’, 

‘Duur relatie’ en ‘Duur samenwonen’ zijn getoetst met een onafhankelijke t-toets. Voor de 

variabelen ‘Getrouwd’ en ‘Kinderen’ is dit nagegaan met een Fisher’s exact toets. Voor de 

variabele ‘Beiden een baan’ is dit nagegaan met een Chi-kwadraattoets. Het verschil op de 

variabele ‘opleidingsniveau’ is bepaald met een Mann-Whitney U-toets.  

Omdat in dit onderzoek voor iedere persoon voor iedere persoon de gegevens over 

conflictstijl en autonomie uit twee bronnen (de schriftelijke en de digitale vragenlijsten) zijn 

verkregen, is in de eerste plaats nagegaan hoe deze gegevens met elkaar samenhangen. Omdat 

binnen één bron soms sprake was van meerdere conflictstijlen werd de overeenkomst van 

conflictstijl voor deze persoon ‘gewogen’. Bij een volledig gebrek aan overeenkomst werd de 

score 0 toegekend, bij een overeenkomst van een derde de score 0.33, bij een halve 

overeenkomst de score 0.5 en bij een volledige overeenkomst de score 1.Wanneer 

bijvoorbeeld bij een persoon twee conflictstijlen uit de schriftelijke vragenlijst naar voren 

kwamen en één conflictstijl uit de digitale vragenlijst, welke overeenkwam met één van de 

twee conflictstijlen van de schriftelijke lijst, kreeg deze persoon een ‘gewogen’ score van 

0.50. Voor de variabele autonomie werden de scores op de digitale lijsten gemiddeld en 

vergeleken met de gemiddelde score op de schriftelijke vragenlijst. 

Het verschil in aantal conflicten, relatietevredenheid en autonomie tussen de 

homoseksuele en heteroseksuele stellen is nagegaan met een onafhankelijke t-toets, waarbij 

vervolgens de effectgrootte is berekend. Het verschil tussen de twee groepen in de mate 
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waarin stellen dezelfde conflictstijl hanteren is bepaald met een Fisher’s exact toets. Voor het 

categoriseren van de conflictonderwerpen is gebruik gemaakt van het model uit onderzoek 

van Kurdek (1994b). Een categorie ‘overig’ is toegevoegd voor onderwerpen die niet in één 

van diens categorieën ingedeeld konden worden. Op grond hiervan is nagegaan of de 

conflictonderwerpen van homoseksuele stellen in een andere categorie vallen dan die van 

heteroseksuele stellen. Tot slot is er met Spearman’s correlatie nagegaan of er samenhang 

bestaat tussen enerzijds het conflictaantal en de autonomiescore van beide groepen stellen en 

anderzijds de autonomiescore en de relatietevredenheid. 

 

RESULTATEN 

 

Overeenkomst schriftelijke en digitale vragenlijsten 

Om per persoon de overeenkomst vast te stellen tussen de gegevens over conflictstijl uit de 

beide vragenlijsten (schriftelijk en digitaal) zijn ‘gewogen’ scores berekend. De 

frequentieverdeling van deze overeenstemming is af te lezen in Tabel 2. Er is in 20.1% (3.5 

van de 17.4) van de gevallen sprake van overeenkomst.  

De correlatie tussen de gemiddelde autonomiescores van de schriftelijke en digitale 

vragenlijst bedraagt .55 en is significant (p = .01) en van gemiddelde sterkte (Brace, Kemp & 

Snelgar, 2006). Dit geeft aan dat er samenhang bestaat tussen beide vragenlijsten. Niettemin 

zullen de resultaten voor beide lijsten apart worden beschreven.  

 

Tabel 2. Frequentieverdeling van overeenkomst tussen de schriftelijke en de digitale 

vragenlijst voor conflictstijl. 

Conflictstijlen schriftelijke lijst 
Conflictstijlen 

digitale lijst 
Compromis 

sluiten 

Probleem 

oplossen 
Toegeven Vermijden Forceren 

Compromis 

sluiten 
0 3 0 0 1 

Probleem 

oplossen 
0 1.5 0.5 0 0 

Toegeven 0.3 2.8 0.5 1.3 0 

Vermijden 1 2 1 0.5 0 

Forceren 0 1 0 0 1 
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Conflict 

Het aantal conflicten is alleen met de digitale vragenlijst gemeten (namelijk over een periode 

van tenminste zeven dagen). Lesbische stellen rapporteerden gemiddeld 0.8 conflicten (SD: 

0.6) en heteroseksuele stellen 2.3 (SD: 1.8). Dit verschil is significant (t = 2.78, p = .01). De 

effectgrootte van dit verschil is 1.26 en dus groot (Cohen, 1977).  

Het verschil in de mate waarin stellen dezelfde conflictstijl hanteren is voor de 

schriftelijke en de digitale vragenlijst afzonderlijk nagegaan met een Fisher’s exact toets. Met 

beide lijsten blijkt er geen significant verschil te zijn tussen lesbische en heteroseksuele 

stellen wat betreft het hanteren van dezelfde conflictstijl (schriftelijk: p = .57; digitaal: p 

=.17). De mate waarin de verschillende conflictstijlen voorkomen bij zowel lesbische als 

heteroseksuele stellen is weergegeven in Tabel 3, voor respectievelijk de schriftelijke en de 

digitale vragenlijst. Volgens de schriftelijke vragenlijst is bij de lesbische stellen probleem 

oplossen de belangrijkste conflictstijl en volgens de digitale vragenlijst compromis sluiten en 

toegeven. Bij heteroseksuele stellen is probleem oplossen eveneens de belangrijkste 

conflictstijl volgens de schriftelijke vragenlijst en vermijden volgens de digitale vragenlijst.  

De conflictonderwerpen van de lesbische en heteroseksuele zijn beschreven in Tabel 

4. Zowel lesbische als heteroseksuele stellen rapporteerden op de digitale vragenlijst de 

meeste conflicten binnen de categorie ‘macht’, gevolgd door de categorie ‘persoonlijke 

afstand’. 

 

Tabel 3. Frequentieverdeling van conflictstijlen bij lesbische en heteroseksuele stellen op 

schriftelijke en digitale vragenlijst. 

Conflictstijl Frequentie 

schriftelijke vragenlijst 

Frequentie 

digitale vragenlijst 

 Lesbische 

stellen 

Heteroseksuele 

Stellen 

Lesbische 

stellen 

Heteroseksuele 

stellen 

Compromis sluiten 2.0 1.3 3.0 1.0 

Probleem oplossen 6.5 5.8 1.0 1.0 

Toegeven 0.5 2.5 3.0 1.5 

Vermijden 1.0 2.3 1.0 4.0 

Forceren 1.0 1.0 0.0 2.5 
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Tabel 4. Categorisatie conflictonderwerpen volgens Kurdek (1994). 

Categorie Onderwerpen Frequentie 

 

 

 

 
Lesbische 

stellen 

Heteroseksuele 

stellen 

Macht 

Financiën, gebrek aan gelijkwaardigheid, 

buitensporig eisen of bezit, vrienden, huishouden, 

vrije tijd, beledigingen, overmatige kritiek. 

4 
 

20 

Sociale zaken 
Persoonlijke waarden, politieke en maatschappelijke 

onderwerpen, ouders. 
1 0 

Persoonlijke 

gebreken 
Drinken/roken, autorijgedrag, persoonlijke hygiëne. 0 1 

Wantrouwen Vorige relaties, wantrouwen/liegen. 0 0 

Intimiteit Gebrek aan affectie, seks. 0 0 

Persoonlijke 

afstand 

Frequente fysieke afwezigheid, 

aan/studieverplichtingen. 
2 5 

Overig  2 0 

 

Autonomie 

Het verschil in de mate van ervaren autonomie tussen lesbische en heteroseksuele stellen is 

eveneens voor de schriftelijke en digitale vragenlijst afzonderlijk nagegaan. De gemiddelde 

score op de schriftelijke vragenlijst is voor de lesbiennes 4.4 (SD: 0.4) en voor 

heteroseksuelen 4.2 (SD: 0.3) en dit verschil is niet significant (t = -1.63, p = .89). De 

gemiddelden op de digitale vragenlijst zijn voor de lesbiennes 5.9 (SD: 0.5) en voor de 

heteroseksuelen 5.2 (SD: 0.8) en ook dit verschil is niet significant (t = .55, p = .60). De 

effectgrootte van de schriftelijke lijst is 0.47 en de effectgrootte van de digitale lijst is 0.36. 

Beiden zijn kleine effectgroottes volgens Cohen (1977). Er is dus geen verschil in de mate 

waarin partners binnen lesbische en heteroseksuele stellen autonomie ervaren. 

 

Relatietevredenheid 

Relatietevredenheid is alleen met de schriftelijke vragenlijst gemeten. De gemiddelde score 

van de lesbiennes was 2.8 (SD: 0.1) en van de heteroseksuelen was 2.8 (SD: 0.3). Dit verschil 

is dan ook niet significant (t = -.14, p = .89). De effectgrootte is 0.02 en dus zeer klein 

(Cohen, 1977). Lesbische stellen en heteroseksuele stellen verschillen dus niet in de mate 

waarin zij tevreden zijn over de relatie. 
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Samenhang conflictaantal en autonomie 

De samenhang tussen het conflictaantal en autonomie is binnen beide groepen gezamenlijk 

nagegaan met een Spearman’s correlatietoets, afzonderlijk voor de schriftelijke en de digitale 

vragenlijst. Voor de schriftelijke vragenlijst is een negatieve, significante correlatie (r = -.68, 

p = .02) gevonden. Dit is een sterke correlatie (Brace et al., 2006). Voor de digitale vragenlijst 

is een negatieve, niet significante correlatie (r = -.38, p = .23) gevonden. Deze correlatie is 

matig (Brace et al., 2006). Op grond van de schriftelijke vragenlijst kan dus gesteld worden 

dat het aantal conflicten afneemt naar gelang de ervaren autonomie hoger is. De uitkomsten 

van de digitale vragenlijsten onderschrijven dit resultaat niet. 

 

Samenhang relatietevredenheid en autonomie  

Ook de samenhang tussen autonomie en relatietevredenheid is binnen beide groepen 

gezamenlijk nagegaan met een Spearman’s correlatietoets. Voor de schriftelijke vragenlijst is 

een negatieve, niet significante correlatie (r = -.13, p = .70) gevonden. Dit is een zwakke 

correlatie (Brace et al., 2006). Voor de digitale vragenlijst is een positieve, niet significante 

correlatie (r = .01, p = .98) gevonden. Deze correlatie is zeer zwak (Brace et al., 2006). Er is 

dus geen aantoonbare samenhang tussen de autonomie en relatietevredenheid. 

 

DISCUSSIE 

 

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de verschillen in conflictgedrag en 

relatietevredenheid tussen homoseksuele stellen en heteroseksuele stellen. Tevens werd 

gekeken naar het verschil tussen deze groepen in de mate van autonomie, en naar de 

samenhang voor beide groepen tussen autonomie en aantal conflicten en tussen autonomie en 

relatietevredenheid. De resultaten laten zien dat lesbische stellen minder conflicten hebben 

dan heteroseksuele stellen, maar dat zij niet van heteroseksuele stellen verschillen in de mate 

van overeenkomst in conflictstijl, autonomie en relatietevredenheid. Ook laten zij zien dat er 

voor beide groepen geen samenhang is gevonden tussen autonomie en relatietevredenheid en 

slechts een gedeeltelijke samenhang (op grond van één lijst) tussen autonomie en 

conflictaantal. 

 

Overeenkomst schriftelijke en digitale vragenlijsten 

De gegevens van de variabelen conflictstijl en autonomie zijn verkregen uit twee 

verschillende bronnen: de vooraf afgenomen schriftelijke vragenlijst en de ten tijde van het 
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onderzoek dagelijks afgenomen digitale vragenlijst. Verwacht werd dat deze gegevens voor 

beide bronnen overeen zouden komen. Dit was inderdaad het geval voor de variabele 

autonomie: tussen de scores op beide lijsten werd een correlatie van gemiddelde sterkte 

gevonden, wat duidt op een samenhang. Deze samenhang werd echter niet gevonden voor de 

overeenkomst in conflictstijl. De conflictstijl die door een persoon gerapporteerd werd op de 

schriftelijke lijst kwam slechts in 20.1% van de gevallen overeen met de gerapporteerde 

conflictstijl op de digitale vragenlijst. Dit is minder dan verwacht werd. Er is dus een verschil 

tussen de conflicstijl die mensen in het algemeen rapporteren te hebben (schriftelijke lijst) en 

de conflicstijl die mensen rapporteren te hebben gebruikt wanneer er daadwerkelijk een 

conflict heeft plaatsgevonden (digitale lijst). Deze discrepantie tussen gerapporteerde 

conflictstijl en daadwerkelijk gedrag in specifieke conflictsituaties wordt vaker gevonden 

(Volkema & Bergmann, 2001). Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat mensen 

weliswaar in de regel geneigd zijn tot een bepaalde conflictstijl, maar dat zij in de praktijk een 

conflictsituatie tegenkomen die om het gebruik van een andere stijl vraagt. In verschillende 

soorten conflictsituaties zijn immers verschillende stijlen het meest wenselijk, en het kunnen 

maken van een situationele keuze in het hanteren van een conflictstijl is een teken van 

geestelijke gezondheid (Giebels & Euwema, 2006). Wat ook een rol kan spelen bij het 

rapporteren van een conflictstijl is sociale wenselijkheid. Uit onderzoek is gebleken dat dit bij 

zelfrapportage dikwijls een rol speelt en voor vertekeningen zorgt, vooral in situaties waarin 

men het gevoel heeft beoordeeld te worden (Arnold & Feldman, 1981). Het 

beoordelingsaspect speelt bij het huidige onderzoek misschien geen grote rol, maar het is wel 

denkbaar dat mensen in het algemeen opvattingen hebben over wat meer en minder 

‘gewenste’ manieren zijn om je in een conflict op te stellen. De conflictstijl ‘probleem 

oplossen’ zou bijvoorbeeld gezien kunnen worden als een sociaal wenselijke conflictstijl 

omdat het staat voor een actieve en constructieve houding. De conflictstijl ‘forceren’ (het 

doordrukken van de eigen mening) zou bij bepaalde mensen als minder sociaal wenselijk 

kunnen gelden omdat het geassocieerd kan worden met autoritair en grof. Ook de 

conflictstijlen ‘vermijden’ en ‘toegeven’ kunnen als minder sociaal wenselijk gezien worden 

omdat ze zouden kunnen duiden op een zwakke, onderdanige opstelling. In Tabel 2 is te zien 

dat men inderdaad op de schriftelijke lijst een voorkeur heeft tot het rapporteren van de stijl 

‘probleem oplossen’, en op de digitale lijst iets meer geneigd is tot het rapporteren van de 

stijlen ‘toegeven’ en ‘vermijden’.  
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Om in het huidige onderzoek de zeer geringe overeenkomst tussen beide lijsten op te 

vangen zijn sommige toetsen tweemaal uitgevoerd: éénmaal met gegevens van de schriftelijke 

lijst en éénmaal met gegevens van de digitale lijst.  

 

Conflict 

Er is een significant verschil gevonden in het aantal conflicten tussen lesbische en 

heteroseksuele stellen. De effectgrootte van dit verschil bleek groot te zijn. Lesbische stellen 

hebben dus, in overeenstemming met de hypothese, minder conflicten dan heteroseksuele 

stellen. Vrouwen hebben doorgaans een grotere neiging tot actief en constructief 

conflictgedrag (Buunk et al., 1990; Kurdek, 1995; Rusbult et al., 1986) en binnen een 

lesbische relatie geldt dit voor beide partners. Deze dubbele bijdrage van een actieve en 

constructieve houding kan ervoor zorgen dat het aantal conflicten bij een lesbische relatie 

lager is dan bij een heteroseksuele relatie. 

 Lesbiennes bleken niet vaker dezelfde conflictstijl te hanteren dan heteroseksuele 

partners; het hier gevonden verschil was niet significant. De meest gevonden conflictstijlen 

bij lesbiennes zijn: probleem oplossen (schriftelijke lijst), compromis sluiten, en toegeven 

(digitale lijst). De meest gevonden conflictstijlen bij heteroseksuelen zijn: probleem oplossen 

(schriftelijk) en vermijden (digitale lijst). Mogelijk komen de sekseverschillen in conflictstijl 

toch minder tot uiting dan gedacht. Het kan echter ook zo zijn dat de overeenkomst in 

conflictstijl tussen partners niet tot uiting is gekomen vanwege het lage aantal respondenten in 

het onderzoek of vanwege het lage aantal gerapporteerde conflicten. Door dit laatste waren 

voor verschillende stellen geen conflictstijlgegevens op de digitale vragenlijst beschikbaar. 

Een onderzoek met een grotere groep respondenten, waar ook meer conflictdata uit naar voren 

komt, zou hier meer duidelijkheid over kunnen scheppen. 

 Er bleek eveneens geen verschil te zijn in de onderwerpen van conflict tussen 

lesbische en heteroseksuele stellen. Dit is in tegenspraak met de hypothese. Beide stellen 

hebben in de meeste gevallen conflicten over macht, gevolgd door persoonlijke afstand. Ook 

hier geldt dat dit mogelijk te wijten is aan het lage aantal respondenten en het lage aantal 

gerapporteerde conflicten, en dat een groter onderzoek meer duidelijkheid zou kunnen geven. 

Mogelijk zit de beperking echter ook in het classificeren van de conflictonderwerpen. De nu 

gehanteerde categorieën zijn vrij breed, waardoor sommige niet-gelijke conflictonderwerpen 

wel onder dezelfde categorie geschaard worden. Zo worden een conflict over financiën en een 

conflict over een belediging beiden onder de categorie macht ingedeeld. Een gedetailleerdere 
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categorisatie zou wellicht een genuanceerder beeld opleveren van de soort conflicten die 

lesbische en heteroseksuele stellen hebben, doch voor kwantitatieve analyse niet geschikt zijn. 

 

Autonomie 

Lesbiennes bleken eveneens niet meer autonomie binnen hun relatie te ervaren dan 

heteroseksuelen. Dit werd wel verwacht, vanwege de seksegelijkheid binnen een lesbische 

relatie. Uit eerder onderzoek (Kurdek, 1998) is namelijk gebleken dat lesbiennes meer 

autonomie in de relatie ervaren dan heteroseksuelen. In het huidige onderzoek is dit verschil 

niet gevonden, ondanks dat de groepen zo goed mogelijk gematcht zijn, opdat een eventueel 

verschil in autonomie eerder naar voren zou kunnen komen. Mogelijk speelt ook hier de 

kleine groep respondenten een mogelijke rol. 

 

Relatietevredenheid  

Ook op het gebied van relatietevredenheid bleek er geen verschil te bestaan tussen lesbische 

en heteroseksuele stellen, hoewel dit wel verwacht werd. Dat dit verschil in het huidige 

onderzoek niet gevonden is lijkt verklaard te kunnen worden door de uitkomsten van de 

andere hypothesen. De relatietevredenheid werd hoger verwacht bij lesbische stellen omdat 

eveneens werd verwacht dat zij meer overeenkomst in conflictstijl zouden hebben en meer 

autonomie zouden ervaren. Dit zijn beiden variabelen die van invloed zijn op de 

relatietevredenheid (Cramer, 2001; Eldridge & Gilbert,  (1990; Kurdek, 1995; Rusbult et al., 

1986; Schreurs & Buunk, 1996; Sprecher et al., 1995). Aangezien echter geen verschil is 

gevonden op deze eerdere variabelen is het aannemelijk dat er ook geen verschil blijkt op de 

variabele relatietevredenheid. 

 

Samenhang conflictaantal en autonomie 

Verwacht werd dat er voor de beide groepen stellen gezamenlijk een negatieve correlatie 

gevonden zou worden tussen conflictaantal en autonomie: hoe minder conflicten, hoe meer 

autonomie. Deze correlatie is slechts significant bevonden voor de gegevens van de 

schriftelijke lijst, en niet voor de digitale lijst. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

variabele conflictaantal alleen schriftelijk is gemeten en er daardoor wel een samenhang is 

gevonden tussen de beide schriftelijk gemeten variabelen, maar niet tussen het alleen 

schriftelijk gemeten conflictaantal en de digitaal gemeten autonomie. 

 

Samenhang relatietevredenheid en autonomie 
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Verwacht werd dat er voor de beide groepen eveneens een correlatie gevonden zou worden 

tussen relatietevredenheid en autonomie: hoe meer autonomie, hoe hoger de 

relatietevredenheid. Tussen deze variabelen is echter geen aantoonbare samenhang gebleken: 

voor de schriftelijke lijst is een zwakke en voor de digitale lijst een zeer zwakke correlatie 

gevonden, die beiden niet significant zijn. Ook hier zijn de resultaten niet consistent: de 

schriftelijke lijst laat een negatieve correlatie zien, de digitale lijst een positieve. Dit verschil 

is moeilijk te verklaren. Voor deze bevinding geldt, evenals voor de voorgaande bevindingen, 

dat de groep respondenten te klein is en betere resultaten verkregen zouden kunnen worden 

met een grotere dataset. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

De voornaamste beperking van het onderzoek is het aantal respondenten. In beide groepen 

namen zes stellen deel, wat neerkomt op vierentwintig personen in totaal. Deze kleine groep 

is een gevolg van de moeizaam verlopen wervingsprocedure en weinig respons. Slechts 

weinig mensen wensten deel te nemen aan het onderzoek en van de mensen die aanvankelijk 

toezegden interesse te hebben is een aantal in latere stadia uitgevallen. Dit kan mogelijk te 

maken hebben met het feit dat het onderzoek vrij omvangrijk was en dat er veel van mensen 

verwacht werd. Zo werden zij geacht over een computer en internetaansluiting te beschikken 

en moesten zij gedurende minimaal zeven achtereenvolgende dagen thuis zijn om ’s avonds 

de digitale vragenlijst in te kunnen vullen. Daarnaast moesten zij voorafgaand aan het 

onderzoek de schriftelijke vragenlijst (die tamelijk uitgebreid was) invullen en opsturen.Een 

tweede moeilijkheid bij het vinden van respondenten was de groep waarnaar gezocht werd: er 

werd gezocht naar homoseksuele stellen die samen moesten wonen. Dit bleek een kleinere 

groep dan aanvankelijk gedacht werd, wat het vinden van geschikte kandidaten lastiger 

maakte. De zoektocht naar heteroseksuele stellen verliep een stuk voorspoediger, maar er is 

voor gekozen om het aantal stellen aan elkaar gelijk te houden, waarvoor een selectie is 

gemaakt. Door deze moeizame wervingsprocedure is de groep respondenten minder 

representatief uitgepakt dan waarnaar gestreefd werd.  

Naast de werving van respondenten heeft ook de afname van het onderzoek enkele 

beperkingen naar voren doen komen. In de eerste plaats de al eerder genoemde belastbaarheid 

van respondenten: zij moesten er vrij veel voor doen om volledig in het onderzoek te 

participeren. Hoewel de uiteindelijk overgebleven respondenten hun medewerking allen 

hadden toegezegd is het niet ondenkbaar dat het onderzoek hen op een gegeven moment 

tegenzin heeft opgeleverd. Hier is ten tijde van het onderzoek al wel aan tegemoet gekomen 
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door de aanvankelijke eis van veertien achtereenvolgende dagen voor de digitale lijst in te 

korten naar een minimum van zeven dagen. Desalniettemin is het invoelbaar dat dit voor 

respondenten nog steeds een belastende opgave is, die mogelijk zijn weerslag heeft gehad op 

de resultaten. Dit geldt met name voor het onderdeel conflictmeting, juist voor dit onderzoek 

een belangrijk gedeelte. Men kreeg hierbij eerst een definitie van het begrip conflict te zien, 

waarnaar hen gevraagd werd of zij die dag een conflict met hun partner hadden gehad. Indien 

dat zo was kregen zij hierna verschillende vragen over het conflict te zien. Indien dat niet zo 

was werden zij rechtstreeks doorgelinkt naar het einde van de vragenlijst. De eerste valkuil 

die hierbij opduikt is dat mensen, wanneer zij aan het einde van de dag geen zin meer hebben 

gehad in de vragenlijst, het zijn gaan afraffelen en dat dan in het bijzonder gedaan hebben bij 

het meest lange en enige optionele gedeelte: de conflictmeting. De tweede valkuil is dat 

mensen het begrip conflict, ondanks de gegeven definitie daarvan, gebaseerd op Prein (2001) 

(Bijlage 5), te ‘ernstig’ hebben opgevat en daarmee niet op hen van toepassing hebben geacht. 

Een mogelijk gevolg van beide valkuilen is dat conflicten niet als zodanig geregistreerd zijn 

en er dus minder conflictdata beschikbaar zijn dan had gekund. Het onderzoek was mogelijk 

minder belastbaar geweest voor respondenten, en tevens beter uitvoerbaar, wanneer er niet 

gebruik was gemaakt van twee bronnen (de schriftelijke en de digitale lijst). Hier staat echter 

tegenover dat er voor deze methode is gekozen om het genuanceerde aan tijdsinvloed 

onderhevige beeld van de digitale lijsten af te kunnen zetten tegen het meer ‘stabiele’ beeld 

dat uit de schriftelijke lijst naar voren komt. Wel zou bij een eventueel toekomstige afname 

overwogen kunnen worden om de beide lijsten beter op elkaar af te stemmen, door 

bijvoorbeeld een gelijke antwoordschaal.  

 Ten slotte dient gezegd te worden dat dit onderzoek vollediger was geweest wanneer 

ook mannelijke homostellen in het onderzoek waren meegenomen. Dit was aanvankelijk ook 

de bedoeling van het huidige onderzoek, maar toen na intensief zoeken bleek dat er niet 

genoeg mannelijke stellen gevonden kon worden om aan het onderzoek deel te nemen is hier 

van af gezien. Voor een eventueel vervolgonderzoek is het raadzaam wèl alledrie de groepen 

(heteroseksueel, lesbisch en mannelijk homoseksueel) tegelijk in het onderzoek te betrekken. 

Er is dan een beter inzicht mogelijk in de invloed van seksegelijkheid op conflictgedrag, 

autonomie en relatietevredenheid. 

 

Conclusie 

Ondanks dat het huidige onderzoek enige beperkingen kent, heeft het wel degelijk een nieuw 

licht doen schijnen op de verschillen in intieme relaties tussen homo- en heteroseksuelen. 
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Conflictgedrag is al lange tijd een bijzonder veelbestudeerd onderwerp bij intieme relaties, 

maar tot dusver betreft dit vooral onderzoek naar heteroseksuelen. Homoseksuele stellen zijn 

nog maar zelden onderzocht wat andere onderwerpen dan seksualiteit betreft, en zij worden al 

eveneens zelden vergeleken met heteroseksuele stellen op variabelen als conflictgedrag en 

autonomie, variabelen die van grote invloed zijn op de relatietevredenheid. Aangezien in de 

hedendaagse maatschappij steeds meer langerdurende relaties stuklopen, en er in onze 

maatschappij eveneens steeds meer stellen samenleven die bestaan uit partners van hetzelfde 

geslacht, is het relevant om ook deze laatste relaties eens te bekijken wat betreft factoren die 

veel invloed hebben op de tevredenheid met een relatie (en dus de waarschijnlijkheid dat men 

bij elkaar zal blijven). Er is in dit huidige onderzoek voor gekozen om te kijken naar de 

variabelen conflictgedrag, autonomie en relatietevredenheid. Hierin zijn, afgezien van het 

aantal conflicten dat de beide groepen stellen hanteren, geen verschillen gevonden. Dit kan 

echter te maken met enkele reeds opgesomde methodologische beperkingen, waarvan het 

kleine aantal respondenten de voornaamste is. Voor vervolgonderzoek zou het dan ook 

raadzaam zijn dezelfde variabelen te beschouwen voor een grotere groep mensen, waaronder 

ook mannelijke homoseksuelen.  
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Bijlage 1 – Schriftelijke vragenlijst 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vragenlijst voor het onderzoek 

 

 
 

‘Interacties in intieme relaties’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yverne Berkers 

 

 

 

 

 

Respondentnummer:  …………………… 
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Toelichting bij de vragenlijst 

 

Deze vragenlijst behoort bij het onderzoek ‘interacties in intieme relaties’. Bij de meeste vragen is het 

voldoende als u het meest passende hokje aankruist of het meest passende antwoord omcirkelt.  

 

Er zijn geen ‘goede’ of  ‘foute’ antwoorden en het gaat bij de beantwoording van de vragen steeds om 

uw mening of uw gevoelens. Denk niet te lang na bij een vraag of uitspraak, het is uw eerste indruk 

die belangrijk is.  

 

Het kan zijn dat bepaalde vragen niet op u of uw situatie van toepassing lijken. Wij verzoeken u toch 

alle vragen te beantwoorden, ook als deze niet zo goed aansluiten bij uw situatie of dubbel lijken. 

 

Tot slot willen wij u verzoeken om tijdens het invullen van de vragenlijst niet met uw partner te 

overleggen! 
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Sociaal demografische gegevens 

 

Ten eerste willen wij u graag een aantal vragen over uw leefsituatie stellen.  

 

 

1. Wat is uw geslacht? 

○ man 

○ vrouw 

 

2. Wat is uw geboortedatum?  

............................................ (dd-mm-jjjj) 

 

3. Wat is uw nationaliteit? 

 …………………………… 

 

4. Wat is de hoogste door u voltooide opleiding? 

 ○ geen opleiding 

 ○ lager onderwijs 

 ○ lager beroepsonderwijs (bijvoorbeeld vbo, lts) 

 ○ mavo of ulo/mulo 

 ○ middelbaar beroepsonderwijs (bijvoorbeeld mts, meao) 

 ○ havo/vwo of mms/hbs 

 ○ hoger beroepsonderwijs (bijvoorbeeld hts, heao) 

 ○ wetenschappelijk onderwijs 

 

5. Wat is uw belangrijkste dagelijkse bezigheid? 

 ○ verricht betaalde arbeid � Hoeveel uren per week werkt u?.......... uren 

 ○ in opleiding 

 ○ huishouden en/of opvoeding 

 ○ werkloos 

 ○ langdurig ziek of arbeidsongeschikt 

 ○ gepensioneerd of met de VUT 

○ anders, namelijk ……………………….. 

 

6.  Wat is uw besteedbaar inkomen per jaar? 

 ○ besteedbaar inkomen lager dan €1.300,- netto per maand 

 ○ besteedbaar inkomen tussen €1.300,- en €1.800,- netto per maand 

 ○ besteedbaar inkomen hoger dan €1.800,- netto per maand 

 

7.  Wat is het geslacht van uw partner? 

○ man 

○ vrouw 

 

8. Hoe lang woont u samen met uw partner? 

............................jaren 

 

 

10. Hoe lang bent u samen met uw partner? 

 ............................ jaren  
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9. Bent u op dit moment officieel getrouwd? 

○ nee  

○ ja � In welk jaar bent u getrouwd? .............................. 

 

11.  Heeft u kinderen?  

 ○ nee � ga naar vraag 15 

 ○ ja  

 

12.  Hoeveel kinderen heeft u?  

 ................................. kind(eren) 

 

13.  Wat is/zijn de leeftijd(en) van uw kind(eren)? 

 1. .............................. jaar 

 2. .............................. jaar 

 3. .............................. jaar 

 4. .............................. jaar 

 5. .............................. jaar 

 6. .............................. jaar 

 

14. Wat is de woonsituatie van uw kind(eren)? 

 ○ thuiswonend 

 ○ uitwonend   

 ○ zowel thuiswonend als uitwonend 

 

15.  Wilt u op de hoogte worden gebracht van de resultaten van dit onderzoek? 

○ nee 

○ ja 
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Welbevinden 

 

Bij de volgende vragen is het de bedoeling dat u aangeeft hoe u zich over het algemeen 

voelt. Omcirkelt u a.u.b. het antwoord dat het beste weergeeft in welke mate u iedere emotie 

over het algemeen ervaart. 

 

  Over het algemeen voel ik me: 

 
Geheel 

onjuist 

Enigszins 

onjuist 

Neutraal Enigszins 

juist 

Geheel 

juist 

1. Blij 1 2 3 4 5 

2. Bezorgd 1 2 3 4 5 

3. Ongelukkig 1 2 3 4 5 

4. Tevreden 1 2 3 4 5 

5. Neerslachtig 1 2 3 4 5 

6. Boos 1 2 3 4 5 

7. Vol Plezier 1 2 3 4 5 

8. Gefrustreerd / Teleurgesteld 1 2 3 4 5 

9. Gelukkig 1 2 3 4 5 
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Stellingen over uw relatie  

 

Er zullen nu een aantal stellingen volgen over de relatie tussen u en uw partner. Het 

is de bedoeling dat u het getal omcirkelt dat het meest op u van toepassing is. Hierbij 

zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk.  

 

 Klopt 

helemaal 

niet 

Klopt 

niet 

Soms 

wel / 

soms 

niet 

Klopt Klopt 

helemaal 

1. In het algemeen vertel ik mijn partner wat er met  

mij aan de hand is. 

1 2 3 4 5 

2. Ik ben open tegenover mijn partner over de dingen 

waarover ik mij schuldig voel. 

1 2 3 4 5 

3. Ik deel mijn intiemste gevoelens met mijn partner. 1 2 3 4 5 

4. Ik vertel mijn partner dingen die ik gedaan heb en 

waar ik trots op ben. 

1 2 3 4 5 

5. Ik vertel mijn partner over mijn intieme 

vriendschappen en relaties. 

1 2 3 4 5 

6.  Ik vertel mijn partner over mijn grootste angst(en). 1 2 3 4 5 

7. Ik vertel mijn partner over mijn persoonlijke 

gewoonten. 

1 2 3 4 5 

8. Ik vertel mijn partner dingen die ik niet in het 

openbaar zou vertellen. 

1 2 3 4 5 

9. Ik vertel mijn partner wat ik leuk en niet leuk aan 

mezelf vind. 

1 2 3 4 5 

10.Ik vertel mijn partner de dingen die me de persoon 

maken die ik ben. 

1 2 3 4 5 
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Rollen 

 

Onderstaand volgt een aantal stellingen over de rol van de man en de vrouw in de 

maatschappij. Ook hierbij is de bedoeling dat u het getal omcirkelt dat het meest op u van 

toepassing is. Er zijn wederom geen goede of foute antwoorden mogelijk.  
 

 Helemaal 

mee 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

mee  

eens 

1. Banen moeten zo worden aangepast, dat verzekerd 

kan worden dat er net zo veel vrouwen als mannen 

werkzaam zijn in alle beroepen. 

1 2 3 4 5 

2. Het ziet er voor een vrouw erger uit om dronken te 

zijn dan voor een man. 

1 2 3 4 5 

3. Een vrouw met kinderen zou boven alles een 

moeder moeten zijn. 

1 2 3 4 5 

4. Ik denk dat het verkeerd is dat een man niet even 

makkelijk de naam van zijn vrouw kan aannemen 

wanneer hij trouwt als andersom, dit wanneer hij 

dit zelf zou willen. 

1 2 3 4 5 

5. Ik denk dat het verkeerd is dat de media (krant, 

televisie) meer aandacht schenken aan mannelijke 

sport dan vrouwelijke sport. 

1 2 3 4 5 

6. Het is niet gepast voor vrouwen om schuine 

moppen te vertellen. 

1 2 3 4 5 

7. Het is belachelijk voor een vrouw om een man te 

helpen zijn jas aan te trekken. 

1 2 3 4 5 

8. Het is acceptabel voor een vrouw een carrière te 

hebben, maar huwelijk en familie zouden op de 

eerste plaats moeten komen. 

1 2 3 4 5 

9. Ik denk dat feminisme een belangrijke houding is. 1 2 3 4 5 

10. Een vrouw moet erop staan dat de huishoudelijke 

taken gelijk verdeeld worden tussen de twee 

partners. 

1 2 3 4 5 

11.Een vrouw moet niet de moeite doen allerlei 

typisch mannelijke taken op zich te nemen. 

1 2 3 4 5 

12. Een man die snel emotioneel wordt en makkelijk 

in tranen uitbarst is een watje. 

1 2 3 4 5 

13. Het stoort me dat mannen in alle opzichten beter 

af zijn dan vrouwen. 

1 2 3 4 5 
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 Helemaal 

mee 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

mee eens 

14. Zolang mannen onze maatschappij domineren, is 

het niet mogelijk voor vrouwen om echt gelukkig te 

zijn. 

1 2 3 4 5 

15. Vanaf het begin van een relatie moet een vrouw 

voorzichtig zijn dat ze niet in een traditioneel 

vrouwelijke rol geduwd wordt. 

1 2 3 4 5 

16. De ontwikkeling van traditionele rolpatronen zijn 

een logisch gevolg van trouwen en het krijgen van 

kinderen. 

1 2 3 4 5 

17. Het is het beste om min of meer traditionele 

gender rollen te behouden in een relatie. 

1 2 3 4 5 
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Tevredenheid in de relatie  

 

De volgende vragen gaan over de tevredenheid met uw relatie. Omcirkelt u a.u.b. het 

antwoord dat uw gevoelens het beste weergeeft. 

 

Hoe vaak komen de volgende gevoelens en ervaringen bij u voor? 

 

 

 

 

 

Nooit Zelden Zo nu 

en 

dan 

Vrij 

vaak 

Erg 

vaak 

1. Het gaat goed tussen ons. 1 2 3 4 5 

2. Ik betreur het dat ik getrouwd ben of samen woon. 1 2 3 4 5 

3. Ik overweeg om weg te gaan bij mijn partner. 1 2 3 4 5 

4. Ik ben gelukkig met mijn partner. 1 2 3 4 5 

5. Ik erger me aan mijn partner. 1 2 3 4 5 

6. Ik vind het fijn om bij mijn partner te zijn. 1 2 3 4 5 

7. We hebben ruzie. 1 2 3 4 5 

8. Ik denk dat onze relatie nooit wat zal worden. 1 2 3 4 5 
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Gedrag van uw partner 

 

De volgende vragen gaan over het gedrag van uw partner. Omcirkelt u a.u.b. het antwoord 

dat het beste weergeeft hoe u het gedrag van uw partner ervaart. 

 

In hoeverre is elk van de volgende beweringen van toepassing op uw partner? 

 

 Mijn partner: Geheel 

onjuist 

Enigszin

s onjuist 

Neutraal Enigszin

s juist 

Geheel 

juist 

1. Geeft me zo veel vrijheid als ik wil. 1 2 3 4 5 

2. Probeert te begrijpen hoe ik dingen zie. 1 2 3 4 5 

3. Spreekt me altijd tegen, wat ik ook zeg. 1 2 3 4 5 

4. Denkt altijd aan wat ik prettig zou vinden. 1 2 3 4 5 

5. Laat mij mijn eigen beslissingen nemen. 1 2 3 4 5 

6. Respecteert mijn mening. 1 2 3 4 5 

7. Probeert altijd om mij te veranderen. 1 2 3 4 5 

8. Praat tegen mij met een tedere stem. 1 2 3 4 5 

9. Respecteert mijn behoefte om af en toe alleen te zijn. 1 2 3 4 5 

10. Geeft me het gevoel dat ik hem/haar alles kan 

vertellen. 

1 2 3 4 5 

11. Wil het laatste woord hebben over hoe we onze tijd 

besteden. 

1 2 3 4 5 

12. Doet dingen om te laten zien dat hij/zij van me houdt. 1 2 3 4 5 

13. Geeft me zo veel privacy als ik wil. 1 2 3 4 5 

14. Houdt rekening met mijn ideeën. 1 2 3 4 5 

15. Wil zich bemoeien met alles wat ik doe. 1 2 3 4 5 

16. Zegt vaak tegen me dat hij/zij van me houdt. 1 2 3 4 5 

17. Laat mij alles doen wat ik graag wil doen. 1 2 3 4 5 

18. Vindt mij de moeite waard om naar te luisteren. 1 2 3 4 5 

19. Verwacht van mij dat ik alles op zijn/haar manier 

doe. 

1 2 3 4 5 

20. Vraagt me om te delen in de dingen waarvan hij/zij 

geniet. 

1 2 3 4 5 

21. Respecteert mijn behoefte aan tijd voor mezelf. 1 2 3 4 5 

22. Maakt het voor mij gemakkelijk om aan hem/haar te 

vertellen hoe ik me werkelijk voel. 

1 2 3 4 5 

23. Zegt dat ik een moeilijk mens ben. 1 2 3 4 5 

24. Prijst me voor de dingen die ik doe. 1 2 3 4 5 
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 Ik heb het gevoel dat mijn partner: Gehee

l 

onjuist 

Enigszin

s onjuist 

Neutraal Enigszin

s juist 

Geheel 

juist 

1. mij verschillende keuzen en mogelijkheden 

geeft. 

1 2 3 4 5 

2. mij heel goed begrijpt. 1 2 3 4 5 

3. laat zien dat hij/zij vertrouwen in mij heeft. 1 2 3 4 5 

4. mij accepteert zoals ik ben. 1 2 3 4 5 

5. mij vertrouwt. 1 2 3 4 5 

6. naar mijn gedachten en ideeën luistert. 1 2 3 4 5 

7. mij aanmoedigt om mijn emoties te uiten. 1 2 3 4 5 

8. mij laat doen wat ik zelf graag wil. 1 2 3 4 5 

9. probeert te begrijpen hoe ik dingen zie. 1 2 3 4 5 

10. geeft om mij als persoon. 1 2 3 4 5 

11. mij in staat stelt mijn gevoelens met hem/haar te 

delen. 

1 2 3 4 5 

12. mij beperkt in mijn vrijheid. 1 2 3 4 5 
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Conflict 

 

Geef voor ieder van onderstaande stellingen aan in welke mate dit typerend is voor uw 

gedrag.Bij een conflict doe ik het volgende (omcirkel het juiste antwoord): 

 

 

  

Nooit 

 

Zelden 

 

Soms 

 

Regel-

matig 

 

(Bijna) 

Altijd 

1. Ik geef toe aan de wensen van de andere partij. 

 

1 2 3 4 5 

2. Ik onderzoek de kwestie net zolang tot ik een 

oplossing vind waar ik en de ander echt tevreden 

mee zijn. 

1 2 3 4 5 

3. Ik probeer een compromis te realiseren. 

 

1 2 3 4 5 

4. Ik vermijd een confrontatie over onze 

tegenstellingen. 

 

1 2 3 4 5 

5. Ik druk mijn eigen standpunt door. 

 

1 2 3 4 5 

6. Ik geef de ander gelijk. 

 

1 2 3 4 5 

7. Ik kom op voor mijn eigen en voor andermans 

doelen en belangen. 

1 2 3 4 5 

8. 

 

Ik benadruk dat we een tussenweg moesten zien 

te vinden. 

1 2 3 4 5 

9. Ik omzeil de meningsverschillen waar mogelijk. 

 

1 2 3 4 5 

10. Ik probeer winst te boeken. 

 

1 2 3 4 5 

11. Ik probeer de ander tegemoet te komen. 

 

1 2 3 4 5 

12. Ik onderzoek ideeën van alle kanten om een voor 

ons beiden optimale oplossing te bedenken. 

1 2 3 4 5 

13. Ik sta erop dat we allebei water bij de wijn doen. 

 

1 2 3 4 5 

14. Ik probeer tegenstellingen minder scherp te doen 

uitkomen. 

1 2 3 4 5 

15. Ik vecht voor een goede uitkomst voor mijzelf. 

 

1 2 3 4 5 

16. Ik pas me aan andermans doelen en belangen aan. 

 

1 2 3 4 5 

17. Ik werk een oplossing uit die zowel mijn eigen, 

als de belangen van de ander zo goed mogelijk 

dienen. 

1 2 3 4 5 

18. Ik streef waar mogelijk naar een compromis (50-

50). 

 

1 2 3 4 5 

19. Ik probeer een confrontatie met de ander te 

voorkomen. 

1 2 3 4 5 

20. Ik doe alles om te winnen. 1 2 3 4 5 
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Zelfwaardering 

 

Onderstaand volgen een aantal stellingen over de houding ten opzichte van uzelf. Het is 

weer de bedoeling dat u het getal omcirkelt dat het meest op u van toepassing is. Hierbij zijn 

geen goede of foute antwoorden mogelijk. 
 

 Sterk 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Neutraal Mee 

eens 

Sterk 

mee eens 

1. In het geheel ben ik tevreden met mezelf. 1 2 3 4 5 

2. Zo nu en dan denk ik dat ik helemaal niet deug. 1 2 3 4 5 

3. Ik heb het gevoel dat ik over een aantal goede 

kwaliteiten beschik. 

1 2 3 4 5 

4. Ik ben in staat om dingen even goed te doen als 

andere mensen. 

1 2 3 4 5 

5. Ik heb het gevoel dat ik niet veel heb om trots op te 

zijn. 

1 2 3 4 5 

6. Zo nu en dan voel ik me geheel nutteloos. 1 2 3 4 5 

7. Ik heb het gevoel dat ik als persoon even 

waardevol ben als anderen. 

1 2 3 4 5 

8. Ik zou graag willen dat ik meer respect voor mezelf 

kan opbrengen.  

1 2 3 4 5 

9. Over het algemeen ben ik geneigd me een 

mislukkeling te voelen.  

1 2 3 4 5 

10. Ik heb een positieve houding tegenover mezelf.  1 2 3 4 5 
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Spreekwoorden 

 

Geef bij elk gezegde aan in welke mate het typerend is voor de manier waarop u gemiddeld 

genomen reageert in conflictsituaties (1 = niet karakteristiek, 5 = zeer typerend). 

 

   

Niet 

karak- 

teristiek 

 

 

Weinig 

karak- 

teristiek 

 

  

Een 

beetje 

typerend 

 

 

Zeer 

typerend 

1. De zaak niet op de spits drijven. 1 2 3 4 5 

2. De gulden middenweg bewandelen. 1 2 3 4 5 

3. De (lieve) vrede bewaren. 1 2 3 4 5 

4. Met open vizier strijden. 1 2 3 4 5 

5. In de doofpot stoppen. 1 2 3 4 5 

6. Doen alsof je neus bloedt. 1 2 3 4 5 

7. Het is beter te slaan dan geslagen te worden. 1 2 3 4 5 

8. Je poot stijf houden. 1 2 3 4 5 

9. Er geen doekjes om winden. 1 2 3 4 5 

10. De gemoederen kalmeren. 1 2 3 4 5 

11. De koe bij de horens vatten. 1 2 3 4 5 

12. Je buiten schot houden. 1 2 3 4 5 

13. Open kaart spelen. 1 2 3 4 5 

14. Geweld verdrijf je met geweld. 1 2 3 4 5 

15. Beter gezwegen dan de mond gebrand. 1 2 3 4 5 

16. Oog om oog, tand om tand. 1 2 3 4 5 
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Gehechtheid 

 

Tot slot nog een aantal vragen over de relatie met uw partner. Omcirkelt u a.u.b. het 

antwoord dat uw gevoelens het beste weergeeft. 

 Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Mee eens Helemaal 

mee eens 

1. Ik vind het betrekkelijk makkelijk om emotioneel 

dicht bij mijn partner te staan. 

1 2 3 4 

2. Ik ben zelden bang om door mijn partner verlaten 

te worden. 

1 2 3 4 

3. Ik vind het moeilijk om mezelf toe te staan om op 

mijn partner te steunen. 

1 2 3 4 

4. Mijn partner is er nooit als ik hem/haar nodig heb. 1 2 3 4 

5. In de relatie met mijn partner maak ik me er vaak 

zorgen over dat hij/zij niet echt van me houdt. 

1 2 3 4 

6. Ik vind dat mijn partner emotioneel minder dichtbij 

komt dan ik zou willen. 

1 2 3 4 

7. Ik voel me er prettig bij om op mijn partner te 

steunen. 

1 2 3 4 

8. Ik vind het niet vervelend als mijn partner 

emotioneel te dicht bij me komt. 

1 2 3 4 

9. Ik ben niet echt op mijn gemak als ik emotioneel 

dicht bij mijn partner kom. 

1 2 3 4 

10.Ik ben nerveus als mijn partner emotioneel te dicht 

bij me komt. 

1 2 3 4 

11.In de relatie met mijn partner maak ik me vaak 

zorgen dat hij/zij niet bij me wil blijven. 

 

1 2 3 4 

12.Ik wil volledig opgaan in mijn partner. 1 2 3 4 

13.Mijn verlangen om heel nauw verbonden te zijn 

met elkaar schrikt mijn partner af. 

1 2 3 4 
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 Helemaal 

mee 

oneens 

 

 

Mee 

oneens 

Mee eens Helemaal 

mee eens 

14. Ik voel me prettig als mijn partner afhankelijk van 

me zijn. 

1 2 3 4 

15.Ik weet dat ik op mijn partner kan rekenen als ik 

hem/haar nodig heb. 

1 2 3 4 

16.Ik vind het moeilijk om mijn partner volledig te 

vertrouwen. 

1 2 3 4 

17. Vaak wil mijn partner dat ik intiemer ben dan ik 

zelf zou willen. 

1 2 3 4 

18. Ik ben er niet zeker van dat ik altijd op mijn 

partner kan rekenen als ik hem/haar nodig heb.  

1 2 3 4 
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Bijlage 2 – Enkele in dit onderzoek gebruikte onderdelen van de digitale vragenlijst 
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Bijlage 3 – Informatiebrief 

                                                                                     

                                                                                                                              
Informatiebrief onderzoek ‘Interacties tussen partners in intieme relaties’ 

 

Waarom deze studie? 

Het doel van de studie is het op wetenschappelijke wijze vergaren van kennis over de effecten van 

uitwisselingen met de partner op het welbevinden. Bekend is dat dagelijkse uitwisselingen tussen 

partners, zoals het geven en ontvangen van steun, en het bespreken van problemen of het uiten van 

emoties van invloed is op het welbevinden. Hoe interacties met de partner welbevinden beïnvloeden 

is echter niet duidelijk. Individuele verschillen spelen waarschijnlijk een rol en ook ontwikkelen 

partners vaak een patroon van hoe ze omgaan met elkaar én met gebeurtenissen die ze in het dagelijks 

leven tegenkomen. Dit onderzoek is gemotiveerd door deze interesse naar het functioneren van paren 

in het dagelijks leven en hoe dit gerelateerd is aan welbevinden. In dit kader zijn we tevens 

geïnteresseerd in verschillen tussen heteroseksuele en homeseksuele stellen (man-man paren en 

vrouw-vrouw paren).  

 

Opzet van het onderzoek 

Aan het onderzoek nemen heteroseksuele als homoseksuele (waarvan de helft man-man en de andere 

helft vrouw-vrouw) stellen. Voor alle deelnemers bestaat het onderzoek uit het eenmalig invullen van 

een papieren vragenlijst en het dagelijks invullen van een korte vragenlijst in de vorm van een 

elektronisch dagboek via het internet gedurende 14 dagen. De vragenlijsten hebben betrekking op uw 

relatie, u als persoon en uw psychische gezondheid. Het dagboekje bestaat uit het aankruisen van een 

aantal korte vragen op het gebied van wat u dagelijks meemaakt, wat er zich tussen u en uw partner 

afspeelt en uw stemming. Er is gekozen voor een dergelijke studieopzet omdat die onze vragen het 

beste beantwoordt.  

 

Wat houdt het onderzoek voor u in? 

Wanneer u en uw partner besluiten deel te nemen aan het onderzoek wordt u gevraagd een vragenlijst 

in te vullen. Vervolgens krijgt u telefonisch of persoonlijk uitleg over het invullen van het 

elektronische dagboek. Het invullen van het dagboek gebeurt via het internet en u krijgt van ons een 

‘link’ naar de internetpagina en een inlogcode. De inlogcode is verschillend voor u en uw partner. Om 

aan het onderzoek te kunnen deelnemen is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van een computer 

met internetverbinding. Het invullen van het dagboek op de computer vereist geen bijzondere 

vaardigheden. Aan tijd kost het invullen van het dagboekje u ongeveer 5-10 minuten per dag. Het 

invullen van de papieren vragenlijst kost u eenmalig ongeveer 30 minuten.Hoewel u en uw partner 

gezamenlijk meedoen is het nadrukkelijk de bedoeling dat u de vragenlijsten onafhankelijk van elkaar 

invult. Na afronding van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de bevindingen middels een 

nieuwsbrief.  

 

Wie voert het onderzoek uit? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van mijn afstudeerproject binnen de masteropleiding 

Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht onder supervisie van mw dr. A.M. Kleiboer.  

 

Inzage gegevens en privacy 

Alle informatie die in dit onderzoek wordt verzameld is vertrouwelijk en wordt met behulp van een 

codering anoniem verwerkt. Persoonsgegevens zoals uw naam en adres worden losgekoppeld van de 

onderzoeksgegevens. Elke deelnemer krijgt een code. De code is uniek voor ieder individu en bestaat 

uit een paarnummer en een individueel nummer. Het paarnummer is gelijk voor u en uw partner 

waardoor wij uw onderzoeksgegevens aan die van uw partner kunnen koppelen. De verantwoordelijk 
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onderzoekster, mw. dr. A.M. Kleiboer is de enige die toegang heeft tot de sleutel van deze code. Na 

afloop van het onderzoek wordt de koppeling tussen de code en de individuen vernietigd.  

Rechten 

U hebt voorafgaand en tijdens het onderzoek recht op tijdige en volledige informatie zodat u goed kunt 

beslissen of u aan het onderzoek wilt (blijven) deelnemen. Wanneer u mee wilt werken dan vragen wij 

u om een toestemmingsformulier te tekenen. Wanneer u meedoet, kunt u op ieder moment stoppen, 

zonder opgaaf van reden 

 

Vragen? 

Wanneer u vragen heeft over het onderzoek, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact op te nemen 

met de verantwoordelijk onderzoekster van het project, mw. dr. A.M. Kleiboer (tel: 030-2533027; e-

mail: a.m.kleiboer@fss.uu.nl). Ook wanneer u bij het invullen van het dagboekje of de vragenlijsten 

vragen of problemen tegenkomt kunt u bij haar terecht.  

 

Ik hoop u met deze informatie van dienst geweest te zijn. 

 

 

Vriendelijke groet, 

Yverne Berkers 
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Bijlage 4 – Toestemmingsverklaring 

 

 

Toestemmingsformulier 

(Informed Consent) 

behorende bij het onderzoek: 

“interacties in intieme relaties” 

 
Bij deelname aan bovenstaand onderzoek is van belang dat u kennis neemt van de volgende punten 
en daarmee instemt: 

• Ik ben goed geïnformeerd over het onderzoek door middel van de informatiebrief behorende 
bij dit onderzoek 

• Ik heb de informatie goed begrepen. 

• Mijn deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. 

• Ik kan me te allen tijde terugtrekken uit het onderzoek. 

• Mijn gegevens uit dit onderzoek worden opgeslagen en gebruikt voor wetenschappelijke 
doeleinden.  

• Bij publicatie over de gegevens wordt er zorgvuldig op gelet dat de gegevens niet individueel 
herkenbaar zijn. 

• Mijn gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet op de bescherming van de 
persoonsgegevens.  

• Indien u vragen heeft met betrekking tot het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de 
verantwoordelijk onderzoeker; mw. dr. Annet Kleiboer (030-2533027)  

 

 
 
 
 
Ik ben goed op de hoogte van alle informatie omtrent het onderzoek en ga hiermee akkoord. 
 

Naam    Handtekening   datum   en  plaats 

 

 

…………………… …………………….  ………………..,   ………….………… 

 

 
 
 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Als onderzoeker van dit onderzoek verklaar ik dat bovengenoemde deelnemer goed is geïnformeerd 
over het onderzoek en dat ik borg sta voor de privacy van zijn/ haar gegevens. 
 
  Onderzoeker   Datum en plaats  Handtekening 
 
 
 

 …………………….…  ………..       ……………… ……………………….. 
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Bijlage 5 – Definitie van het begrip ‘conflict’ zoals gegeven in de digitale vragenlijst 

 

 

Tot slot volgt een onderdeel dat gaat over conflicten. 

 

Het is de bedoeling dat u bij uzelf nagaat of er zich vandaag een conflict heeft voorgedaan tussen u en 

uw partner.  

Het is belangrijk om te weten dat een conflict niet altijd een (hevige) ruzie is. Conflicten komen in 

iedere relatie voor. Onder ‘conflict’ kunt u verstaan een situatie waarin u het idee had dat uw 

belangen, doelen en/of opvattingen onverenigbaar waren met die van uw partner en tenminste één van 

uw beiden zich van deze onverenigbaarheid bewust was.  

Dit hoeft niet per sé iets groots te zijn, maar kan ook heel klein zijn, bijvoorbeeld een ergernis over het 

doen van de afwas. 

 

Wederom zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk.  

 

 


