
BYLAE  1

INDEKS 1

ALGEMENE TEVREDENHEIDSKAAL

Hierdie vraelys het geen regte of verkeerde antwoorde nie.  Beantwoord asseblief elke

item so versigtig en eerlik as wat u kan deur ‘n syfer te plaas by elke item, soos volg:

1. Selde of nooit

2. Af en toe

3. Somtyds

4. Dikwels

5. Byna altyd of altyd

Begin asseblief:

1. Ek voel magteloos om enige iets aan my lewe te doen

2. Ek voel terneergedruk

3. Ek voel rusteloos en kan nie stilsit nie

4. Ek kry huilbuie

5. Dit is vir my maklik om te ontspan

6. Ek sukkel om aan die gang te kom met die dinge wat ek moet doen

7. Ek slaap nie snags goed nie

8. Wanneer dinge rof gaan, voel ek daar is altyd iemand na wie toe ek my kan wend

9. Ek voel dat die toekoms vir my rooskleurig lyk

10. Ek voel mismoedig

11. Ek voel dat iemand  my nodig het

12. Ek voel dat ek deur ander waardeer word

13. Ek geniet dit om aktief en besig te wees

14. Ek voel dat ander mense beter af sou gewees het sonder my

15. Ek geniet dit om saam met ander mense te wees

16. Ek voel dat dit vir my maklik is om besluite te neem

17. Ek voel vertrap/verdruk

18. Ek is geïrriteerd



19. Ek raak maklik ontsteld

20. Ek voel dat ek dit nie verdien om myself te geniet nie

21. Ek het ‘n vol lewe

22. Ek voel dat mense regtig vir my omgee

23. Ek het baie pret

24. Ek voel soggens baie goed

25. Ek voel dat my situasie hopeloos is
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BYLAE 2

INDEKS 2

SELFBEELD INDEKS

Hierdie vraelys het geen regte of verkeerde antwoorde nie.  Beantwoord asseblief elke

item so versigtig en eerlik as wat u kan deur ‘n syfer te plaas by elkeen, soos volg:

1. Selde of nooit

2. Af en toe

3. Somtyds

4. Dikwels

5. Byna altyd of altyd

Begin asseblief:

1. Ek dink dat mense nie van my sal hou as hulle my regtig goed leer ken nie

2. Ek dink dat ander mense baie beter oor die weg kom as ek

3. Ek dink dat ek ‘n aantreklike mens is

4. As ek by ander mense is, dink ek hulle is bly daaroor

5. Ek dink mense hou regtig daarvan om met my te praat

6. Ek dink dat ek ‘n baie bekwame persoon is

7. Ek dink ek maak ‘n goeie indruk op ander

8. Ek dink dat ek meer selfvertroue nodig het

9. Ek is baie senuweeagtig as ek by vreemdelinge is

10. Ek dink dat ek ‘n oninteressante mens is

11. Ek voel lelik

12. Ek dink dat ander mense meer pret het as ek

13. Ek dink dat ek mense verveel

14. Ek dink my vriende vind my interessant

15. Ek dink ek het ‘n goeie sin vir humor

16. Ek voel baie selfbewus wanneer ek by vreemde mense is

17. Ek dink dit sal beter wees as ek meer soos ander mense was

18. Ek dink dat mense pret het as hul by my is



19. Ek voel soos ‘n muurblommetjie/vyfde-wiel-aan-die-wa wanneer ek uitgaan

20. Ek voel ek word meer as ander mense “rondgestoot”

21. Ek dink ek is ‘n taamlik gawe persoon

22. Ek dink dat mense regtig baie van my hou

23. Ek dink dat ek iemand is van wie mense maklik kan hou

24. Ek is bang dat ek ‘n gek van my sal maak teenoor ander mense

25. Ek is hoog aangeskrewe by my vriende
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