
Ace Community Enquête - Nederlands
Dit is de Ace Community Enquête 2021, een gemeenschappelijk project op initiatief van het Ace
Community Enquêteteam. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de diversiteit van de
ace gemeenschap, waaronder iedereen die zich identificeert als aseksueel, demiseksueel,
grijs-seksueel, of met hieraan gerelateerde identiteiten. De resultaten zullen worden gepubliceerd in
een samenvattend onderzoeksverslag en aanvullende artikelen die specifieke onderdelen en hun
raakvlakken met de ace community zullen onderzoeken.

De enquête is in te vullen door iedereen die 13 jaar of ouder is, ongeacht of je je op het aseksuele
spectrum identificeert. Het invullen neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Alle verzamelde data blijven confidentieel en er worden geen identificerende gegevens verzameld.
Het kan echter voorkomen dat het Enquêteteam bepaalde informatie deelt met individuen binnen
academische instellingen of non-profitorganisaties wanneer daartoe wordt verzocht ter behoeve
van publicaties over de identiteit, gezondheid, en zorgbehoeftes van de ace gemeenschap. Alle
dataverzoeken zullen zorgvuldig worden gescreend door het Enquêteteam.

Deelname aan deze enquête is volledig vrijwillig en je kunt op elk moment hiermee stoppen. De
meeste vragen zijn optioneel en kunnen worden overgeslagen als je je oncomfortabel voelt of geen
antwoord kunt bedenken. Mogelijk kom je termen tegen waarmee je niet bekend bent; je kunt ervoor
kiezen om deze op te zoeken of naar eigen inschatting te beantwoorden.

Deze enquête stelt ook vragen over gevoelige onderwerpen, waaronder seksuele activiteit, seksueel
geweld, zelfdoding, mentale gezondheid, en andere onderwerpen die bij sommige mensen een
heftige reactie kunnen opwekken. Als je je niet comfortabel voelt bij een bepaalde vraag, hoef je
deze niet te beantwoorden. Voorafgaand aan potentieel gevoelige onderdelen krijg je een
waarschuwing te zien en heb je de optie om dit onderdeel van de enquête over te slaan.

Indien je vragen of opmerkingen over deze enquête hebt, kun je contact opnemen met het
Enquêteteam via asexualcensus@gmail.com.

Een lijst met veelgestelde vragen is te vinden op:

https://asexualcensus.wordpress.com/frequently-asked-questions/

De resultaten van de enquête zullen worden gepubliceerd op: http://asexualcensus.wordpress.com

Door hieronder op “Next” (Volgende) te klikken, geef je aan dat je minstens 13 jaar oud bent en dat
je vrijwillig aan deze enquête deelneemt. Als je jonger dan 13 bent of niet wenst deel te nemen aan
de enquête, gebruik dan de terug-knop in je browser om deze pagina te verlaten.

*Vragen met een asterisk kun je niet overslaan

mailto:asexualcensu@gmail.com
https://asexualcensus.wordpress.com/frequently-asked-questions/
https://asexualcensus.wordpress.com


Demografie

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de
mogelijkheid om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

1. A1. In welk jaar ben je geboren? *

Jouw antwoord

___________________________________________

2. A2. Wat is je hoogstgenoten voltooide opleidingsniveau?
Lager dan voortgezet onderwijs (geen middelbareschooldiploma)
Voortgezet onderwijs (middelbare school afgerond)
Bezig met HBO of universiteit, nog geen diploma
Associate’s Degree of vergelijkbaar
Bachelor’s degree (BA, BS, BSc, AB, etc.) of vergelijkbaar
Master’s degree (MA, MS, MENG, MSW, etc.) of vergelijkbaar
Een ander universitair diploma, zoals MD, DDC, JD, of vergelijkbaar
Doctoraat (dr., PhD) of vergelijkbaar

3. A3. Ben je momenteel scholier of student?
Nee
Ja, aan de middelbare school
Ja, aan het MBO
Ja, aan het HBO of een universiteit in de Bachelorfase of voor een Associate’s degree of
vergelijkbaar
Ja, aan een Masteropleiding, PhD, of vergelijkbaar
Anders, namelijk:

4. A4. Welke van de onderstaande omschrijvingen past het beste bij je huidige
werksituatie?
In loondienst, fulltime
In loondienst, parttime
Zelfstandige
Met pensioen
Fulltime ouder, verzorger, of mantelzorger
Fulltime scholier of student
Niet werkend, op zoek naar werk
Niet werkend, niet op zoek naar werk
Niet werkend vanwege ziekte of beperking
Enkel een onbetaalde positie (bijv. vrijwilligerswerk of stage)
Tijdelijk werk (ZZP, uitzendwerk, oproepwerk, seizoensarbeid)



Anders, namelijk:

5. A5. Heb je meerdere banen?
Nee, ik werk niet
Nee, één baan
Ja, twee banen
Ja, drie of meer banen

6. A6. Hoe zou je jouw religieuze identiteit omschrijven?
Je kunt meerdere opties selecteren.

Agnostisch
Atheïstisch
Boeddhistisch
Christelijk
Hindoeïstisch
Joods
Islamitisch
Paganistisch
Pantheïstisch of Panentheïstisch
Sikhistisch
Unitaristisch Universalistisch
Wicca
Niet-religieus of irreligieus
Niets specifieks
(Nog) niet zeker
Andere religie (niet hier genoemd)
Anders:

7. A7. Als je je geloofsovertuiging verder wilt toelichten, kan dat hier.

Jouw antwoord.

8. A8. Woon je op dit moment met anderen samen?

Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Ik woon alleen
Ik woon met kinderen jonger dan 18 jaar
Ik woon met volwassen familieleden of voogden
Ik woon met een partner/geliefde
Ik woon met goede vrienden
Ik woon met kennissen, vreemden, of andere mensen



Ik woon met huisdieren
Anders, namelijk:

9. A9. Welke taal of talen spreek je met je familie/vrienden/in je dagelijks leven?
Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Engels
Bengaals
Deens
Nederlands
Frans
Duits
Hindi
Italiaans
Japans
Mandarijn
Pools
Portugees
Russisch
Spaans
Anders, namelijk:

10. A10. Met welke van de volgende etnische categorieën/afkomsten identificeer je je?
Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Aboriginal of Straat Torres-eilander (Australië)
Pacifische eilander en/of Polynesiër (Kanaka Maoli, Māori, Samoan, etc.)
Oost-Aziatisch (Chinees, Japans, Koreaans, Taiwanees, Mongolisch, etc.)
Zuid-Aziatisch (Indiaas, Pakistaans, Sri Lankaans, etc)
Zuidoost-Aziatisch (Vietnamees, Cambodjaans, Maleisisch, Laotiaans, etc.)
Midden-Oosters / West-Afrikaans (Arabisch, Armeens, Azerbeidzjaans, Koerdisch, Perzisch,
Turks, etc)
Noord-Afrikaans (Berbers, Egyptisch, Libisch, Nilo-Saharaans, etc)
Zwart: Afrikaanse diaspora
Zwart: Afrikaans
Zwart: Caribisch
Hispanic, Latino/a/e/x, Chicano/a/e/x
Inheems Noord-Amerikaans (Noord-Amerikaans Indiaans, Inuit, Métis, First Nations, etc)
Inheems Zuid- of Centraal Amerikaans (Quechua, Aymara, Chiquitano, etc.)
Joods (Asjkenazisch, Sefardisch, etc.)
Wit of van Europese afkomst
Multi-etnisch / Etnisch gemengd
Anders, namelijk:



11.A11. Als je je etnische identiteit in je eigen woorden wilt omschrijven, kan dat hier:
Jouw antwoord

12. A12. Ben je onderdeel van een etnische/raciale minderheid in je lokale gemeenschap?
Ja
Nee
Weet ik niet

13. A13. Ben je onderdeel van een etnische/raciale minderheid in het land waar je
momenteel woont?

Als je in meerdere landen een verblijfplaats hebt, kies voor deze vraag dan het land waar je de meeste tijd
besteedt.

Ja
Nee
Weet ik niet

14. A14. Selecteer het land waar je momenteel woont.*
Als je in meerdere landen een verblijfplaats hebt, selecteer dan het land waarin je de meeste tijd besteedt. Als
jouw land niet in deze lijst voorkomt, selecteer dan “Mijn land staat hier niet tussen”.

1. Albanië ga verder bij vraag 16
2. Algerije ga verder bij vraag 16
3. Argentinië ga verder bij vraag 16
4. Armenië ga verder bij vraag 16
5. Aruba ga verder bij vraag 16
6. Australië ga verder bij vraag 16
7. Oostenrijk ga verder bij vraag 16
8. Bahama’s ga verder bij vraag 16
9. Bahrein ga verder bij vraag 16
10. Bangladesh ga verder bij vraag 16
11. Barbados ga verder bij vraag 16
12. Wit-Rusland (Belarus) ga verder bij vraag 16
13. België ga verder bij vraag 16
14. Belize ga verder bij vraag 16
15. Bolivia ga verder bij vraag 16
16. Bosnië-Herzegovina ga verder bij vraag 16
17. Brazilië ga verder bij vraag 16
18. Brunei ga verder bij vraag 16
19. Bulgarije ga verder bij vraag 16
20. Canada ga verder bij vraag 16
21. Kaaimaneilanden ga verder bij vraag 16



22. Chili ga verder bij vraag 16
23. China ga verder bij vraag 16
24. Colombia ga verder bij vraag 16
25. Costa Rica ga verder bij vraag 16
26. Croatië ga verder bij vraag 16
27. Cyprus ga verder bij vraag 16
28. Tsjechië ga verder bij vraag 16
29. Denemarken ga verder bij vraag 16
30. Dominicaanse Republiek ga verder bij vraag 16
31. Oost-Timor ga verder bij vraag 16
32. Ecuador ga verder bij vraag 16
33. Egypte ga verder bij vraag 16
34. El Salvador ga verder bij vraag 16
35. Eritrea ga verder bij vraag 16
36. Estland ga verder bij vraag 16
37. Ethiopië ga verder bij vraag 16
38. Finland ga verder bij vraag 16
39. Frankrijk ga verder bij vraag 16
40. Georgië ga verder bij vraag 16
41. Duitsland ga verder bij vraag 16
42. Griekenland ga verder bij vraag 16
43. Guatemala ga verder bij vraag 16
44. Honduras ga verder bij vraag 16
45. Hong Kong ga verder bij vraag 16
46. Hongarije ga verder bij vraag 16
47. Ijsland ga verder bij vraag 16
48. Iran ga verder bij vraag 16
49. Irak ga verder bij vraag 16
50. Ierland ga verder bij vraag 16
51. India ga verder bij vraag 16
52. Indonesië ga verder bij vraag 16
53. Israël ga verder bij vraag 16
54. Italië ga verder bij vraag 16
55. Jamaica ga verder bij vraag 16
56. Japan ga verder bij vraag 16
57. Jersey ga verder bij vraag 16
58. Jordanië ga verder bij vraag 16
59. Kazachstan ga verder bij vraag 16
60. Kenia ga verder bij vraag 16
61. Koeweit ga verder bij vraag 16
62. Letland ga verder bij vraag 16
63. Libanon ga verder bij vraag 16
64. Litouwen ga verder bij vraag 16
65. Luxemburg ga verder bij vraag 16
66. Madagaskar ga verder bij vraag 16
67. Maleisië ga verder bij vraag 16
68. Malta ga verder bij vraag 16
69. Mexico ga verder bij vraag 16
70. Marokko ga verder bij vraag 16



71. Mozambique ga verder bij vraag 16
72. Nepal ga verder bij vraag 16
73. Nederland ga verder bij vraag 16
74. Nieuw-Zeeland ga verder bij vraag 16
75. Nicaragua ga verder bij vraag 16
76. Nigeria ga verder bij vraag 16
77. Noord-Macedonië ga verder bij vraag 16
78. Norwegen ga verder bij vraag 16
79. Oman ga verder bij vraag 16
80. Pakistan ga verder bij vraag 16
81. Panama ga verder bij vraag 16
82. Papoea-Nieuw-Guinea ga verder bij vraag 16
83. Paraguay ga verder bij vraag 16
84. Peru ga verder bij vraag 16
85. Filipijnen ga verder bij vraag 16
86. Polen ga verder bij vraag 16
87. Portugal ga verder bij vraag 16
88. Puerto Rico ga verder bij vraag 16
89. Qatar ga verder bij vraag 16
90. Congo ga verder bij vraag 16
91. Roemenië ga verder bij vraag 16
92. Rusland ga verder bij vraag 16
93. Saoedi-Arabië ga verder bij vraag 16
94. Senegal ga verder bij vraag 16
95. Servië ga verder bij vraag 16
96. Singapore ga verder bij vraag 16
97. Slowakije ga verder bij vraag 16
98. Slovenië ga verder bij vraag 16
99. Zuid-Afrika ga verder bij vraag 16
100. Zuid-Korea ga verder bij vraag 16
101. Zuid-Soedan ga verder bij vraag 16
102. Spanje ga verder bij vraag 16
103. Sri Lanka ga verder bij vraag 16
104. Soedan / Sudan ga verder bij vraag 16
105. Zweden ga verder bij vraag 16
106. Zwitserland ga verder bij vraag 16
107. Taiwan ga verder bij vraag 16
108. Tanzania ga verder bij vraag 16
109. Thailand ga verder bij vraag 16
110. Trinidad en Tobago ga verder bij vraag 16
111. Tunesië ga verder bij vraag 16
112. Turkije ga verder bij vraag 16
113. Uganda ga verder bij vraag 16
114. Oekraïne ga verder bij vraag 16
115. Verenigd Koninkrijk ga verder bij vraag 16
116. Verenigde Staten ga verder bij vraag 16
117. Verenigde Arabische Emiraten ga verder bij vraag 16
118. Uruguay ga verder bij vraag 16
119. Venezuela ga verder bij vraag 16



120. Vietnam ga verder bij vraag 16
121. Zimbabwe ga verder bij vraag 16
122. Mijn land staat hier niet tussen ga verder bij vraag 15

Een ander land

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de
mogelijkheid om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of
toelichting.

15. A15. In welk land woon je momenteel?

Jouw antwoord

Genderidentiteit

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de
mogelijkheid om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

16. B1. Welke van onderstaande termen zou je gebruiken om jouw genderidentiteit te
omschrijven?

Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Vrouw
Man
Non-binair
Agender
Androgyn
Bigender
Demigirl/demi-meisje
Demiboy/demi-jongen
Genderfluïde
Genderqueer
Neutrois
Geen gender
Weet ik (nog) niet
Geen van bovenstaande
Beantwoord ik liever niet
Anders, namelijk:

17. B2. Identificeer je je als transgender?

Ja
Nee



Weet ik (nog) niet
Beantwoord ik liever niet

18. B3. Identificeer je je als non-binair of als onderdeel van de bredere non-binaire
community?

Ja
Nee
Weet ik (nog) niet
Beantwoord ik liever niet

19. B4. Is er bij jou ooit een diagnose van een intersekse-conditie of DSD (differences in
sex development) gesteld of ben je geboren met geslachtsorganen, inwendige of
uitwendige geslachtskenmerken, en/of chromosomale variaties die buiten de
standaarddefinities van mannelijk of vrouwelijk vallen?

Ja
Nee
Weet ik niet
Beantwoord ik liever niet

Het Aseksuele Spectrum

20. C1. Beschouw je jezelf als onderdeel van het aseksuele spectrum? *
In deze enquête verwijst het “aseksuele spectrum” naar aseksuelen, grijs-seksuelen, demiseksuelen, “aces”,
etc.

Ja Ga verder bij vraag 22
Nee
Weet ik (nog) niet Ga verder bij vraag 22

Het alloseksuele spectrum

21. C2. Beschouw je jezelf als alloseksueel? *

Ja Ga verder bij vraag 28
Nee Ga verder bij vraag 28
Weet ik (nog) niet Ga verder bij vraag 28
Ik ben niet bekend met deze term Ga verder bij vraag 28

Aseksuele identiteit

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de
mogelijkheid om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

22. C3. Welke van de onderstaande labels past het beste bij jouw seksuele oriëntatie?



Aseksueel
Grijs-seksueel (ook wel Grijze A)
Demiseksueel
Weet ik (nog) niet
Anders, namelijk:

23. C4. Hoe sterk voel je je verbonden met het label dat je hierboven hebt gekozen?

0 1 2 3 4

Nauwelijks ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ Erg sterk

“Out”  zijn

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de
mogelijkheid om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

24. D1. Naar hoeveel mensen in de onderstaande groepen ben je  “out” (uit de kast) over je
aseksuele identiteit?

Als een vraag niet op jouw situatie van toepassing is, selecteer dan “Niet van toepassing” of laat het antwoord
leeg. Als je deze vragen op een mobiele telefoon invult, kan het zijn dat je naar rechts moet scrollen om alle
opties te zien te krijgen.

Geen Enkele De meeste Allemaal Niet van
toepassing

Partners (romantische
partners, queerplatonische
partners, etc.)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Ex-partners (romantische
ex-partners, queerplatonische
ex-partners, etc.)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Ouders
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Overige familieleden
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Huisgenoten
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

LHBTQIA+ vrienden
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Overige vrienden
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜



Klasgenoten
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Docenten en ander
schoolpersoneel ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Collega’s
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Geestelijke zorgverleners (bijv.
psycholoog) ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Medische zorgverleners (bijv.
huisarts) ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

25. D2. Op welke leeftijd begon je je af te vragen of te vermoeden dat je aseksueel bent of
binnen het aseksuele spectrum valt?

Het telt ook mee als je het woord ‘aseksueel’ nog niet kende. Als je je niet kunt herinneren wanneer dit was,
dan kun je een 0 invullen of het antwoord leeg laten.

Jouw antwoord

26. D3. Op welke leeftijd begon je je te identificeren als aseksueel of op het aseksuele
spectrum?

Als je nog niet zeker bent over je (a)seksuele identiteit, of als je je niet precies herinnert wanneer je je als
aseksueel of op het spectrum ging identificeren, dan kun je een 0 invullen of het antwoord leeg laten.

Jouw antwoord

27. D4. Op welke leeftijd vertelde je voor het eerst iemand over je aseksuele (of aseksuele
spectrum) identiteit?

Als je dit nog aan niemand hebt verteld, vul dan een 0 in of laat het veld leeg.

Jouw antwoord

Oriëntatie (geaardheid)

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de
mogelijkheid om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

28. E1. Met welke van de onderstaande labels voor seksuele oriëntatie identificeer je je
momenteel?



Er komt nog een aparte vraag over romantische oriëntatielabels. Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Aseksueel
Demiseksueel
Grijs-seksueel (Grijze A)
Aceflux
Aegoseksueel / Autochorisseksueel
Heteroseksueel
Lesbisch
Homoseksueel (Gay)
Biseksueel
Panseksueel
Queer
Seksueel aangetrokken tot mannen
Seksueel aangetrokken tot vrouwen
Seksueel aangetrokken tot non-binaire personen
Seksueel aangetrokken tot mannelijkheid
Seksueel aangetrokken tot vrouwelijkheid
Seksueel aangetrokken tot androgynie
Onderzoekend, weet ik (nog) niet
Ik gebruik liever geen label voor seksuele oriëntatie
Anders, namelijk:

29. E2. Met welke van de onderstaande oriëntatielabels heb je je *ooit* geïdentificeerd
(ongeacht of je dat nog steeds doet)?

Er komt nog een aparte vraag over romantische oriëntatielabels. Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Aseksueel
Demiseksueel
Grijs-seksueel (Grijze A)
Aceflux
Aegoseksueel / Autochorisseksueel
Heteroseksueel
Lesbisch
Homoseksueel (Gay)
Biseksueel
Panseksueel
Queer
Seksueel aangetrokken tot mannen
Seksueel aangetrokken tot vrouwen
Seksueel aangetrokken tot non-binaire personen
Seksueel aangetrokken tot mannelijkheid
Seksueel aangetrokken tot vrouwelijkheid
Seksueel aangetrokken tot androgynie



Onderzoekend, weet ik (nog) niet
Ik gebruik liever geen label voor seksuele oriëntatie
Anders, namelijk:

30. E3. Beschouw je jezelf als deel uitmakend van het aromantische spectrum?
In deze enquête verwijst het “aromantische spectrum” naar o.a. aromantisch, grijs-romantisch,
demiromantisch, aro, etc.

Ja
Nee
Weet ik (nog) niet

31. E4. Met welke van de onderstaande romantische oriëntatielabels identificeer je je
momenteel?

Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Aromantisch
Demiromantisch
Grijs-romantisch / grijs-aromantisch
Aroflux
Cupioromantisch
Lithromantisch / Akoiromantisch
WTF-romantisch or quoiromantisch
Heteroromantisch
Homoromantisch / Lesbisch / Gay
Biromantisch
Panromantisch
Polyromantisch
Queer
Romantisch aangetrokken tot mannen
Romantisch aangetrokken tot vrouwen
Romantisch aangetrokken tot non-binaire mensen
Romantisch aangetrokken tot mannelijkheid
Romantisch aangetrokken tot vrouwelijkheid
Romantisch aangetrokken tot androgynie
Onderzoekend, weet ik (nog) niet
Ik gebruik liever geen label voor romantische oriëntatie
Anders, namelijk:

32. E5. Met welke van de onderstaande oriëntatielabels heb je je *ooit* geïdentificeerd
(ongeacht of je dat nog steeds doet)?

Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Aromantisch



Demiromantisch
Grijs-romantisch / grijs-aromantisch
Aroflux
Cupioromantisch
Lithromantisch / Akoiromantisch
WTF-romantisch or quoiromantisch
Heteroromantisch
Homoromantisch / Lesbisch / Gay
Biromantisch
Panromantisch
Polyromantisch
Queer
Romantisch aangetrokken tot mannen
Romantisch aangetrokken tot vrouwen
Romantisch aangetrokken tot non-binaire mensen
Romantisch aangetrokken tot mannelijkheid
Romantisch aangetrokken tot vrouwelijkheid
Romantisch aangetrokken tot androgynie
Onderzoekend, weet ik (nog) niet
Ik gebruik liever geen label voor romantische oriëntatie
Anders, namelijk:

33. E6. Hoe vaak ervaar je seksuele aantrekking naar een ander persoon?

Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Weet ik niet

34. E7. Als je wel eens seksuele aantrekking hebt ervaren, naar wie voelde je dit?
Als je niet zeker weet of je seksuele aantrekking hebt ervaren, kun je deze vraag overslaan of het veld leeg
laten. Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Niet van toepassing
Iemand met wie ik een intieme relatie had
Iemand met wie ik een hechte band had
Vrienden
Kennissen
Vreemden
Beroemdheden / publieke figuren
Fictieve personages
Niemand in het bijzonder

35. E8. Als je seksuele aantrekking hebt ervaren, hoe vaak voelde je de behoefte om
daarnaar te handelen (bijv. het aangaan van een seksuele relatie of ervaring)?



Niet van toepassing
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Weet ik niet

36. E9.  Sommige mensen ervaren nog andere vormen van aantrekkingskracht dan
romantisch of seksueel. Welke van de onderstaande termen, voor zover je ermee
bekend bent, omschrijven iets dat jij hebt ervaren?

Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Esthetische aantrekkingskracht
“Alterous” aantrekkingskracht
Emotionele aantrekkingskracht
Intellectuele aantrekkingskracht
Platonische aantrekkingskracht
Sensuele aantrekkingskracht
Queerplatonische aantrekkingskracht
Questioning (onderzoekend, nog niet zeker)
Ik ervaar geen van bovenstaande
Ik onderscheid mijn ervaren aantrekkingskracht niet op deze manier
Anders, namelijk:

Relaties

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de
mogelijkheid om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting

Over onze definities:

Bij de volgende vragen verwijst “intieme relaties” naar hechte relatieverbanden die te onderscheiden zijn van
familierelaties of vriendschappen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld huwelijk, geregistreerd
partnerschap, queerplatonische relaties, partners, geliefden, etc. Intieme relaties hoeven niet per se seksueel
of romantisch van aard te zijn.

37. F1. What is jouw huidige relatiestatus?
Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Single / alleenstaand
In één intieme relatie
In meer dan één intieme relatie
Verloofd
Getrouwd
In een geregistreerd partnerschap
Gescheiden (echtscheiding)
Uit elkaar, maar wettelijk nog getrouwd (“scheiding van tafel en bed”)
Verweduwd



Beantwoord ik liever niet
Geen van bovenstaande
Anders, namelijk:

38. F2. Heb je ooit een intieme relatie gehad?

Ja (momenteel en/of in het verleden)
Nee Ga verder bij vraag 44
Weet ik niet

39. F3. Welke van de onderstaande opties beschrijft jouw voorkeur voor monogame of
non-monogame intieme relaties het beste?

Ik heb voorkeur voor monogamie
Ik heb voorkeur voor non-monogamie
Ik ben tevreden met zowel monogamie als non-monogamie
Weet ik (nog) niet
Ik heb geen interesse in intieme relaties
Anders, namelijk:

Non-monogamie

40. F4. In het geval dat je non-monogaam bent, welke van de onderstaande termen zou je
gebruiken om jouw ervaring van non-monogamie te omschrijven?

Als je niet non-monogaam bent, kun je deze vraag overslaan. Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Polyamorie
Polyaffectie
Hiërarchische non-monogamie
Non-hierarchische non-monogamie
Open relatie
Solo polyamorie
Relatie-anarchie
Niet van toepassing
Anders, namelijk:

Relatieverleden

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

41. F5. Heb je ooit een intieme relatie gehad die romantisch van aard was?



Ja, ik heb er momenteel één of meer
Ja, in het verleden
Nee
Ik maak geen onderscheid tussen romantische en niet-romantische relaties
Weet ik niet

42. F6. Heb je ooit een intieme relatie gehad die niet-romantisch van aard was?

Ja, ik heb er momenteel één of meer
Ja, in het verleden
Nee
Ik maak geen onderscheid tussen romantische en niet-romantische relaties
Weet ik niet

Oriëntatie van partners

43. F7. Heb je ooit een intieme relatie gehad met iemand die zich als onderstaande
identificeerde:

Ja, op dit moment Ja, in het verleden Nee / Weet ik niet

Aseksueel of op het
aseksuele spectrum ⬜ ⬜ ⬜

NIET aseksueel of op
het aseksuele
spectrum

⬜ ⬜ ⬜

Aromantisch of op het
aromantische
spectrum

⬜ ⬜ ⬜

NIET aromantisch of
op het aromantische
spectrum

⬜ ⬜ ⬜

Seksuele voorkeuren en gedrag

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

44. G1. Hoe sterk is je seksdrive (libido), in het algemeen?
Seksdrive, ofwel libido, verwijst naar je behoefte aan seksuele stimulatie, zowel in de vorm van seks met een
partner als zelfbevrediging (masturbatie).

0 1 2 3 4

Geheel
afwezig

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ Zeer sterk



45. G2. Hoe voel je je bij het idee van zelf seksueel actief zijn?
Voorbeelden van seksuele activiteiten zijn geslachtsgemeenschap, orale seks, anale seks, en met de hand
bevredigd worden, inclusief zelfbevrediging.  Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Walgend
Negatief
Onverschillig
Positief
Weet ik niet
Dat hangt erg af van de persoon of omstandigheden
Dat hangt af van de specifieke seksuele activiteit
Mijn gevoelens hierover veranderen nog weleens

Seksuele ervaringen

46. H1. Het volgende onderdeel bevat vragen over je seksuele ervaringen in het verleden die
gevoelig kunnen liggen. Ben je bereid om vragen over deze onderwerpen te beantwoorden? *
In dit onderdeel verwijst  “seks” naar o.a. vaginale, orale, of anale seks, of stimulatie met de hand door/bij een
ander persoon.

Ja
Nee, ik wil ze overslaan Ga verder bij vraag 51

Seksuele ervaringen

In dit onderdeel verwijst  “seks” naar o.a. vaginale, orale, of anale seks, of stimulatie met de hand door/bij een
ander persoon.

47. H2. Heb je ooit seks (met wederzijdse toestemming) gehad?

Ja
Nee Ga verder bij vraag 51
Weet ik niet

48. H3. Hoe oud was je, voor zover je je dat kan herinneren, toen je voor de eerste keer seks
(met wederzijdse toestemming) had?
Als dit niet van toepassing is, of je weet het niet, dan kun je het antwoordveld leeg laten.

Jouw antwoord



49. H4. Hoe oud was je, voor zover je je kunt herinneren, toen je voor het laatst seks (met
wederzijdse toestemming) had?
Als dit niet van toepassing is, of je weet het niet, dan kun je het antwoordveld leeg laten.

Jouw antwoord

50. H5. Hoe vaak heb je in het afgelopen jaar seks (met wederzijdse toestemming) gehad?

Nooit
1-2 keer
3-5 keer
6-10 keer
11-25 keer
26-50 keer
Minstens 50 keer

Seksueel Geweld

Het volgende onderdeel gaat over een gevoelig onderwerp en bevat vragen over je ervaringen met seksueel
geweld en/of ongewenst seksueel gedrag. Er zal naar expliciete seksuele activiteiten worden verwezen. We
hebben ons best gedaan om deze vragen zo neutraal mogelijk te houden, maar we begrijpen dat het niet
gemakkelijk zal zijn om ze te beantwoorden. Je kunt op elk moment ervoor kiezen om de vraag of het gehele
onderdeel over te slaan. Mocht je merken dat dit onderdeel te veel zware gedachten of gevoelens naar boven
haalt, dan kun je aan het eind van dit onderdeel een lijst met hulpbronnen vinden.

51. I1. Nu je bovenstaande paragraaf hebt gelezen, wil je nog steeds verder met dit onderdeel
en de vragen beantwoorden? *

Ja
Nee, ik sla ze liever over Ga verder bij vraag 67

Seksueel Geweld

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

52. I2. Hoe vaak ben je in de afgelopen 12 maanden seksueel geïntimideerd op een manier die
je een onveilig gevoel gaf terwijl je in een publieke ruimte was?

Maak een keuze

0 keer
1-2 keer
3-4 keer
Minstens 5 keer



53. I3. Hoe vaak, in de afgelopen twaalf maanden, heeft iemand ongevraagd hun
geslachtsdelen aan je blootgesteld, je gedwongen om je eigen geslachtsdelen te laten zien, of
je gedwongen om naar pornografische foto’s of video’s te kijken?

Maak een keuze

0 keer
1-2 keer
3-4 keer
Minstens 5 keer

54. I4. Hoe vaak, in de afgelopen twaalf maanden, heeft iemand je op een seksuele manier
gekust of aangeraakt of een poging hiertoe gedaan zonder je toestemming en/of op een
manier die jou een onveilig gevoel gaf?

0 keer
1-2 keer
3-4 keer
Minstens 5 keer

Over de rest van dit onderdeel

In de rest van dit onderdeel stellen we vragen over vaginale, anale, orale, en manuele seks, en andere vormen van
penetrerende seksuele handelingen. Dit omvat zowel situaties waarin je zelf werd gepenetreerd als situaties
waarin je een ander persoon hebt gepenetreerd.

Met andere woorden, het betreft situaties waarin bijvoorbeeld iemands penis in de mond, vagina, of anus van een
ander wordt geplaatst; iemand de vagina, penis, of anus van een ander met hun mond aanraakt; iemand de
geslachtsorganen van een ander met de hand stimuleert; en wanneer er vingers of objecten in iemands vagina,
mond, of anus worden geplaatst.

55. I5. Hoe vaak, in de afgelopen twaalf maanden, heeft iemand gedreigd om tegen je wil een
penetratieve seksuele handeling bij je uit te voeren (of je te forceren een dergelijke handeling
uit te voeren), zonder dat dit is gebeurd?

Maak een keuze

0 keer
1-2 keer
3-4 keer
Minstens 5 keer



Hoeveel mensen hebben ooit vaginale, anale, orale, of manuele seks met jou gehad of
vingers of objecten in je vagina, mond, of anus geplaatst onder de hieronder genoemde
omstandigheden:

Dit is van toepassing op alle resterende vragen in dit onderdeel

56. I6. Terwijl je dronken, high, of buiten bewustzijn was en geen toestemming kon geven?

57. I7. Met gebruik van fysieke kracht of met de dreiging dat ze je iets zouden aandoen?

58. I8. Nadat ze druk op je hebben gelegd door middel van leugens of met beloftes voor de
toekomst die ze niet zouden waarmaken?

59. I9. Nadat ze druk op je hebben gelegd door te dreigen je relatie te beëindigen of te dreigen
roddels over je te verspreiden?

60. I10. Nadat ze druk op je hebben gelegd door herhaaldelijk om seks te vragen, of door hun
onvredenheid te uiten?

61. I11. Nadat ze druk op je hebben gelegd door hun invloed of autoriteit over jou te gebruiken,
bijvoorbeeld als diegene je baas of je docent was?

62. I12. De laatste vragen in dit onderdeel gaan over seksueel geweld dat je mogelijk hebt
ervaren vóórdat je 18 jaar oud was. Wil je deze vragen beantwoorden?

Ja Ga verder bij vraag 63
Nee, ik sla ze liever over Ga verder bij vraag 67

Als je na het beantwoorden van deze vragen met heftige emoties zit en graag met iemand
hierover wilt praten, kun je hieronder enkele hulpbronnen vinden:

Voor Nederland:

https://www.deluisterlijn.nl

https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/seksueel-misbruik-geweld/

Internationaal:

https://mtch.com/safety-details-international#

Indien je je in de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Australië, of Duitsland bevindt, zijn er
aanvullende hulpbronnen:

https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=shari
ng

https://www.deluisterlijn.nl
https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/seksueel-misbruik-geweld/
https://mtch.com/safety-details-international#
https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=sharing


Seksueel Geweld

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

Vóórdat je 18 oud was…

63. I13. Is er ooit druk op je gelegd om naar de geslachtsdelen van een volwassene of een
ander kind te kijken of om naar pornografie te kijken?

Ja
Nee

64. I14. Is er ooit druk op je gelegd om jezelf uit te kleden of je geslachtsdelen te laten zien
aan een volwassene of een ander kind?

Ja
Nee

65. I15. Ben je ooit ongewenst op een seksuele manier op je lichaam en/of intieme
lichaamsdelen gekust of gedwongen om een ander daar te kussen?

Ja, iemand probeerde dit maar het is ze niet gelukt
Ja en het is ze gelukt
Nee

66. I16. Heeft iemand geprobeerd vaginale, anale, of orale seks met je te hebben tegen je
wensen in?

Ja, iemand probeerde dit maar het is ze niet gelukt
Ja en het is ze gelukt
Nee

Als je na het beantwoorden van deze vragen met heftige emoties zit en graag met iemand
hierover wilt praten, kun je hieronder enkele hulpbronnen vinden:

Nederland:

https://www.deluisterlijn.nl

https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/seksueel-misbruik-geweld/

Vlaanderen:

https://www.zorgenvoormorgen.be/hulplijnen

Internationaal:

https://mtch.com/safety-details-international#

https://www.deluisterlijn.nl
https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/seksueel-misbruik-geweld/
https://www.zorgenvoormorgen.be/hulplijnen
https://mtch.com/safety-details-international#


Indien je je in de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Australië, of Duitsland bevindt, zijn er additionele
hulpbronnen:

https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=shari
ng

Gezondheid en beperking

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

67. J1. Hoe vaak heb je in de afgelopen 12 maanden onderstaande middelen gebruikt?
Gebruik als onderdeel van religieuze praktijken of voorgeschreven door een arts hoef je niet mee te rekenen. Op
een mobiele telefoon is het misschien nodig om naar rechts te scrollen om alle opties te kunnen zien. *Deze
enquête is anoniem.*

Helemaal
niet in de

afgelopen 12
maanden

Eén/twee
keer in de

afgelopen 12
maanden

Eén/twee
keer per
maand

Eén/twee
keer per

week

3 of 4 dagen
per week

Minstens 5
dagen per

week

Alcohol ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Tabak ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Cannabis
(wiet)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Recreatief
gebruik van
medicatie die
je alleen op
recept kan
krijgen

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Andere
stimulerende
of
verdovende
middelen
(niét via
injectie)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Andere
stimulerende
of
verdovende
middelen (via
injectie)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

68. J2. Is één van onderstaande situaties op jou van toepassing?
Op een mobiele telefoon is het misschien nodig om naar rechts te scrollen om alle opties te kunnen zien.

https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=sharing


Ja Weet ik niet Nee Ik ben niet bekend
met de term

Gehandicapt ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Fysiek beperkt ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Cognitief beperkt ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Chronisch ziek ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Psychische
aandoening/stoornis

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Neurodivergent ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Doof of slechthorend ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Blind of slechtziend ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

69. J3. Zijn de onderstaande diagnoses ooit op jou van toepassing geweest?
Op een mobiele telefoon is het misschien nodig om naar rechts te scrollen om alle opties te kunnen zien.

Ja, professionele
diagnose

Ja, eigen
diagnose

Weet ik niet Nee Ik ben niet
bekend met de
term

ADHD of ADD ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Angststoornis ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Autismespectrum-
stoornis

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Depressieve stoornis ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Bipolaire stoornis ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Persoonlijkheids-
stoornis

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Hypoactive Sexual
Desire Disorder of
seksuele
interesse-/opwindings
-stoornis

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Eetstoornis ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Middelenverslaving ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Gedragsverslaving
(exclusief
eetstoornissen)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Dissociatieve
identiteitsstoornis/
Multipelepersoonlijk-

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜



heidsstoornis

posttraumatische
stressstoornis (PTSS
of complexe PTSS)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Psychotische stoornis ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Obsessieve-
compulsieve stoornis
(OCD)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

70. J4. De volgende vragen gaan over je voedselinname. Wil je deze vragen beantwoorden? *

Ja
Nee, ik sla ze liever over Ga verder bij vraag 74

Gezondheid en beperking

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

Voedselzekerheid

71. J5. Welke van de onderstaande uitspraken omschrijft het beste hoeveel voedsel er bij jou
thuis aanwezig was in de afgelopen 12 maanden?

Er was voldoende van de voedselsoorten die ik graag eet
Er was voldoende voedsel, maar niet altijd het soort dat ik graag eet
Er was soms niet genoeg om te eten
Er was vaak niet genoeg om te eten
Weet ik niet
Beantwoord ik liever niet

72. J6. In de afgelopen 12 maanden heb ik me zorgen gemaakt dat mijn voedselvoorraad op
zou raken voordat ik genoeg geld had om meer te kopen.

Vaak
Soms
Nooit
Weet ik niet
Beantwoord ik liever niet

73. J7. In de afgelopen 12 maanden kon ik het me niet veroorloven om gebalanceerde
maaltijden te eten.

Vaak
Soms



Nooit
Weet ik niet
Beantwoord ik liever niet

Zelfdoding

74. K1. Het volgende onderdeel bevat vragen over zelfdoding. Wil je deze vragen
beantwoorden? *

Ja
Nee, ik sla ze liever over Ga verder bij vraag 79

Zelfdoding

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

75. K2. Heb je in de afgelopen 12 maanden wel eens serieus zelfdoding overwogen?

Ja
Nee
Weet ik niet
Beantwoord ik liever niet

76. K3. Heb je in de afgelopen 12 maanden een plan gemaakt voor hoe je zelfdoding zou
plegen?

Ja
Nee
Weet ik niet zeker
Beantwoord ik liever niet

77. K4. Hoe vaak heb je in de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk een poging tot zelfdoding
gedaan?

0 keer
1 keer
2 of 3 keer
4 of 5 keer
6 keer of meer
Weet ik niet
Beantwoord ik liever niet

78. K5. Als je in de afgelopen maanden een poging hebt gedaan, resulteerde dit toen in een
verwonding, vergiftiging, of overdosis waarvoor je door een arts of verpleger behandeld moest
worden?



Ik heb in de afgelopen 12 maanden geen poging tot zelfdoding gedaan
Ja
Nee
Weet ik niet
Beantwoord ik liever niet

Als je na het beantwoorden van deze vragen heftige emoties ervaart en met iemand wilt
praten, kun je hier een lijst met internationale hulplijnen vinden:

Nederland:

https://www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord/hulplijn:

Vlaanderen:

https://www.zorgenvoormorgen.be/hulplijnen

Internationaal:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines

Aanvullende hulpbronnen indien je je in de Verenigde Staten,  Canada, Verenigd Konkrijk, Australië, of Duitsland
bevindt:

https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyRxoldzN4CbM/edit?usp=shari
ng

Zelfbeschadiging (anders dan zelfdoding)

79. L1. Het volgende onderdeel bevat vragen over zelfbeschadiging. Wil je deze vragen
beantwoorden? *

Ja
Nee, ik sla ze liever over Ga verder bij vraag 82

Zelfbeschadiging (anders dan zelfdoding)

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

80. L2. Heb je weleens overwogen om opzettelijk jezelf schade aan te brengen zonder dat je
dood wilde (bijv. snijden of verbranden)?

Ja, in het afgelopen jaar
Ja, minstens een jaar geleden
Nee

https://www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord/hulplijn
https://www.zorgenvoormorgen.be/hulplijnen
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines
https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyRxoldzN4CbM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyRxoldzN4CbM/edit?usp=sharing


Weet ik niet
Beantwoord ik liever niet

81. L3. Heb je ooit daadwerkelijk aan zelfbeschadiging gedaan zonder dat je dood wilde?

Ja, in het afgelopen jaar
Ja, minstens een jaar geleden
Nee
Weet ik niet zeker
Beantwoord ik liever niet

Als je na het beantwoorden van deze vragen heftige emoties ervaart en met iemand wilt
praten, kun je hier een lijst met internationale hulplijnen vinden:

Nederland:

https://www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord/hulplijn:

Vlaanderen:

https://www.zorgenvoormorgen.be/hulplijnen

Internationaal:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines

Aanvullende hulpbronnen indien je je in de Verenigde Staten,  Canada, Verenigd Konkrijk, Australië, of Duitsland
bevindt:

https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyRxoldzN4CbM/edit?usp=shari
ng

Negatieve Ervaringen

In het volgende onderdeel vragen we over discriminatie gebaseerd op seksuele en romantische identiteit en
genderidentiteit. Je kunt er elk moment voor kiezen om een vraag of onderdeel over te slaan. We begrijpen dat
het soms lastig is om de precieze oorzaak van discriminatie aan te wijzen op basis van verschillende oriëntaties
en identiteiten; probeer in dat geval een inschatting te maken.

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

82. M1. Heb je de onderstaande vormen van discriminatie op basis van seksuele en/of
romantische oriëntatie meegemaakt?
Als je niet helemaal zeker bent over de aanleiding van bepaalde incidenten, mag je ze meetellen als je vermoedt
dat je seksuele/romantische oriëntatie een belangrijke factor was. Op een mobiele telefoon is het misschien
nodig om naar rechts te scrollen om alle opties te zien te krijgen.

Ja Weet ik niet Nee

https://www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord/hulplijn
https://www.zorgenvoormorgen.be/hulplijnen
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines
https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyRxoldzN4CbM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyRxoldzN4CbM/edit?usp=sharing


Verbale intimidatie (offline en/of online) ⬜ ⬜ ⬜

Seksuele intimidatie (offline en/of online) ⬜ ⬜ ⬜

Fysieke intimidatie/geweld ⬜ ⬜ ⬜

Pesten (offline en/of online) ⬜ ⬜ ⬜

Weigering van materiële of financiële steun
door familie of anderen

⬜ ⬜ ⬜

Pogingen of suggesties om je te “genezen”
van je geaardheid

⬜ ⬜ ⬜

Ongepaste of buitengewoon persoonlijke
vragen

⬜ ⬜ ⬜

Mensen die je met minder fatsoen of respect
behandelen

⬜ ⬜ ⬜

Mensen die impliceren dat je
oneerlijk/onoprecht bent

⬜ ⬜ ⬜

Mensen die zich gedragen alsof zij beter zijn
dan jij

⬜ ⬜ ⬜

Andere vormen van discriminatie ⬜ ⬜ ⬜

83. M2. Heb je de onderstaande vormen van discriminatie meegemaakt omdat je transgender

of gender-nonconform bent?

Als je niet transgender or gender-nonconform bent, kun je deze vraag overslaan. Als je niet helemaal zeker bent
over de aanleiding van bepaalde incidenten, mag je ze meetellen als je vermoedt dat je transgender of
gender-nonconforme identiteit een belangrijke factor was. Op een mobiele telefoon is het misschien nodig om
naar rechts te scrollen om alle opties te zien te krijgen.

Ja Weet ik niet Nee

Verbale intimidatie (offline en/of online) ⬜ ⬜ ⬜

Seksuele intimidatie (offline en/of online) ⬜ ⬜ ⬜

Fysieke intimidatie/geweld ⬜ ⬜ ⬜

Pesten (offline en/of online) ⬜ ⬜ ⬜

Weigering van materiële of financiële steun
door familie of anderen

⬜ ⬜ ⬜

Pogingen of suggesties om je te “genezen” ⬜ ⬜ ⬜



Ongepaste of buitengewoon persoonlijke
vragen

⬜ ⬜ ⬜

Mensen die je met minder fatsoen of respect
behandelen

⬜ ⬜ ⬜

Mensen die impliceren dat je
oneerlijk/onoprecht bent

⬜ ⬜ ⬜

Mensen die zich gedragen alsof zij beter zijn
dan jij

⬜ ⬜ ⬜

Andere vormen van discriminatie ⬜ ⬜ ⬜

84. M3. Optioneel - Hieronder kun je de aanleidingen of ervaringen die je in de voorgaande
vragen hebt geselecteerd verder toelichten, als je dat wilt:

Jouw antwoord

___________________________________________________________

85. M4. Hoeveel impact hebben discriminatie, vooroordelen, of andere negatieve ervaringen
naar aanleiding van je seksuele of romantische oriëntatie op jouw leven gehad? Geef je
antwoord op een schaal van 0 (weinig of geen impact) tot 4 (veel impact).
Als een situatie niet op jou van toepassing is, kun je die regel leeg laten. Op een mobiele telefoon is het
misschien nodig om naar rechts te scrollen om alle opties te zien te krijgen.

0 (weinig of
geen impact)

1 2 3 4 (veel
impact)

Het vinden van werk, me
thuis voelen op het werk, of
succesvol carrière maken

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Zonder zorgen een
locatie/bestemming voor
mijn werk of reizen kiezen

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Meedoen aan online sociale
activiteiten

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Meedoen aan offline sociale
activiteiten

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Het kunnen vinden van
woonruimtes of het contact
met huisbazen/huisgenoten

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Relaties met familieleden
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜



Betrokken zijn bij religieuze
of spirituele
gemeenschappen waar ik bij
hoor of bij wil horen

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Mentale/Emotionele
gezondheid

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Fysieke gezondheid
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

86. M5. Hoeveel impact hebben discriminatie, vooroordelen, of andere negatieve ervaringen
naar aanleiding van je transgender of gender-nonconforme identiteit op jouw leven gehad?
Geef je antwoord op een schaal van 0 (weinig of geen impact) tot 4 (veel impact).
Als je je niet als transgender of gender-nonconform identificeert, kunt je deze vraag overslaan. Als een situatie
niet op jou van toepassing is, kun je die regel leeg laten. Op een mobiele telefoon is het misschien nodig om naar
rechts te scrollen om alle opties te zien te krijgen.

0 (weinig of
geen impact)

1 2 3 4 (veel
impact)

Het vinden van werk, me
thuis voelen op het werk, of
succesvol carrière maken

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Zonder zorgen een
locatie/bestemming voor
mijn werk of reizen kiezen

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Meedoen aan online sociale
activiteiten

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Meedoen aan offline sociale
activiteiten

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Het kunnen vinden van
woonruimtes of het contact
met huisbazen/huisgenoten

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Relaties met familieleden
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Betrokken zijn bij religieuze
of spirituele
gemeenschappen waar ik bij
hoor of bij wil horen

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Mentale/Emotionele
gezondheid

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜



Fysieke gezondheid
⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

De volgende stellingen gaan over je ervaringen met religie. Geef per stelling aan in hoeverre
je het ermee eens/oneens bent.

87. M6. Ik vind het lastig om mijn geloof te verenigen met mijn LHBTQIA+ identiteit.

Zeer oneens
Oneens
Niet eens of oneens
Mee eens
Zeer mee eens
Niet van toepassing

88. M7. Mijn geloofsgemeenschap accepteert mijn seksualiteit en/of genderidentiteit.

Zeer oneens
Oneens
Niet eens of oneens
Mee eens
Zeer mee eens
Niet van toepassing

Gemeenschappen / communities

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

89. N1. Waar heb je voor het eerst over aseksualiteit gehoord?

AVEN
Blogs (exclusief Tumblr)
Facebook
Fandom community (exclusief Tumblr)
Instagram
LHBTQIA+ community (exclusief Tumblr)
Nieuwsmedia
Pinterest
Populaire media (films, TV, romans)
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Wikipedia



YouTube
Vrienden of familie
Door op internet te zoeken
Op school
Kan ik me niet herinneren
Anders, namelijk:

90. N2. Waar heb je voor het eerst deelgenomen aan een aseksuele
gemeenschap/community?

Ik heb nooit deelgenomen aan een aseksuele gemeenschap/community
Amino
AVEN (de Engelstalige versie)
Blogs (exclusief Tumblr)
Chatruimtes (bijv. Discord, IRC, etc.)
Facebook
Instagram
Een forum voor aseksuelen (niet Engelstalig)
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Offline aseksuele gemeenschap
Anders, namelijk:

91. N3. Hoe oud was je toen je voor het eerst deelnam aan een aseksuele
gemeenschap/community?
Als je nooit deel hebt genomen aan een aseksuele gemeenschap/community, kun je dit veld leeg laten.

Jouw antwoord

92. N4. Heb je in het afgelopen jaar content gelezen/bekeken van één van de onderstaande
online aseksuele gemeenschappen/communities?
Selecteer alle opties die van toepassing zijn. Als geen van deze opties van toepassing zijn, kun je deze vraag
overslaan.

Amino
AVEN (Engelstalig)
Blogs (exclusief Tumblr)
Chatruimtes (bijv. Discord, IRC, etc.)
Facebook
Instagram
Een forum voor aseksuelen (niet Engelstalig)
Pillowfort
Pinterest
Podcasts
Reddit



TikTok
Tumblr
Twitter
Youtube
Niet van toepassing
Anders, namelijk:

93. N5. Heb je in het afgelopen jaar zelf een bericht of reactie geplaatst in één van de
onderstaande online aseksuele communities?
Selecteer alle opties die van toepassing zijn. Als geen van deze opties van toepassing zijn, kun je deze vraag
overslaan.

Amino
AVEN (Engelstalig)
Blogs (exclusief Tumblr)
Chatruimtes (bijv. Discord, IRC, etc.)
Facebook
Instagram
Een forum voor aseksuelen (niet Engelstalig)
Pillowfort
Pinterest
Podcasts
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Youtube
Niet van toepassing
Anders, namelijk:

94. N6. Hoe vaak ben je actief in *OFFLINE* gemeenschappen voor aseksuelen?

Nooit
Een paar keer per jaar of minder
Eén keer per maand
Een paar keer per maand
Een paar keer per week
Minstens één keer per dag

95. N7. Heb je ooit *OFFLINE* iemand ontmoet die zich als aseksueel of op het aseksuele
spectrum identificeerde, voor zover je weet?

Ja
Nee
Weet ik niet



96. N8. Heb je momenteel vrienden die zich als aseksueel of op het aseksuele spectrum
identificeren, voor zover je weet?

Ja
Nee
Weet ik niet

97. N9. Kijk/lees je momenteel content van de *aromantische* gemeenschap op één van de
onderstaande platformen?
Selecteer alle opties die van toepassing zijn. Als geen van deze opties van toepassing zijn, kun je deze vraag
overslaan.

Arocalypse
AUREA
Chatruimtes (bijv. Discord, IRC, etc.)
Facebook
Instagram
Podcasts
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Youtube
Niet van toepassing
Anders, namelijk:

98. N10. In welke taal/talen communiceer jij met aseksuele gemeenschappen/communities?
Selecteer alle opties die van toepassing zijn. Als geen opties van toepassing zijn, kun je de vraag overslaan.

Engels
Bengaals
Deens
Nederlands
Frans
Duits
Hindi
Italiaans
Japans
Mandarijn
Pools
Portugees
Russisch
Spaans
Niet van toepassing
Anders, namelijk

LHBTQ Ruimtes



In de volgende vragen verwijst “LHBTQ gemeenschappen” naar ruimtes/platformen die voornamelijk zijn bedoeld
voor mensen die zich als LHBTQ identificeren (bijv. discussiegroepen, fora, evenementen, parades,
uitgaansgelegenheden, etc.). We tellen hierbij *NIET* ruimtes mee die specifiek en alleen voor aseksuele en/of
aromantische mensen zijn bedoeld, zoals aseksuele of aromantische ontmoetingsgroepen .

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

99. O1. Heb je ooit deelgenomen aan LHBTQ gemeenschappen?
Als je antwoord hier “nee” is, kun je de volgende 2 vragen overslaan.

Ja - zowel online als offline
Ja - enkel online
Ja - enkel offline
Nee

100. O2. Hoe zou je jouw ervaringen in *online* LHBTQ gemeenschappen omschrijven?

Positief
Grotendeels positief met enkele negatieve ervaringen
Neutraal
Grotendeels negatief met enkele positieve ervaringen
Negatief
Niet van toepassing

101. O3. Hoe zou je jouw ervaringen in *offline* LHBTQ gemeenschappen omschrijven?

Positief
Grotendeels positief met enkele negatieve ervaringen
Neutraal
Grotendeels negatief met enkele positieve ervaringen
Negatief
Niet van toepassing

COVID-19 Impact

102. P1. Het volgende onderdeel stelt vragen over de impact van COVID-19. Wil je deze vragen
beantwoorden? *

Ja
Nee, ik sla ze liever over Ga verder bij vraag 108

COVID-19 Impact

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan. Aan het eind van de enquête is er ruimte voor feedback of toelichting.

103. P2. Welke omschrijving past het beste bij jouw gevoel van verbondenheid met de
onderstaande groepen mensen sinds jouw gemeenschap te maken kreeg met COVID-19?



Opties die niet van toepassing zijn op jouw situatie kun je leeg laten. Op een mobiele telefoon is het misschien
nodig om naar rechts te scrollen om alle opties te kunnen zien.

Minder verbonden Geen verandering Meer verbonden

Partners (bijv. romantische partners,
queerplatonische partners, etc.)

⬜ ⬜ ⬜

Ouders ⬜ ⬜ ⬜

Overige familieleden ⬜ ⬜ ⬜

Huisgenoten die geen familie zijn ⬜ ⬜ ⬜

Aseksuele of aromantische
gemeenschappen

⬜ ⬜ ⬜

LHBTQIA+ vrienden ⬜ ⬜ ⬜

Niet-LHBTQIA+ vrienden ⬜ ⬜ ⬜

Klasgenoten ⬜ ⬜ ⬜

Docenten en ander schoolpersoneel ⬜ ⬜ ⬜

Collega’s ⬜ ⬜ ⬜

Geestelijke Gezondheidszorg
(therapeuten, psychologen)

⬜ ⬜ ⬜

Medische Gezondheidszorg (artsen,
verplegers)

⬜ ⬜ ⬜

104. P3. Geef voor elk van de onderstaande COVID-19 gerelateerde stellingen aan in hoeverre
je het ermee eens/oneens bent.
Op een mobiele telefoon is het misschien nodig om naar rechts te scrollen om alle opties te kunnen zien.

Zeer oneens Oneens Niet eens of
oneens

Mee eens

“Tijdens de COVID-19 crisis zijn
mijn behoeftes aan emotionele
intimiteit met andere mensen
vervuld.”

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

“Tijdens de COVID-19 crisis zijn
mijn behoeftes aan fysieke
intimiteit met andere mensen
vervuld.”

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

“COVID-19 heeft een negatieve
invloed op mijn mentale
gezondheid gehad.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜



“COVID-19 heeft het moeilijker
gemaakt om mijn seksuele
geaardheid te uiten.”

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

“COVID-19 heeft mijn
thuissituatie stressvoller
gemaakt.”

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

105. P4. Hoe heeft COVID-19 jouw behoefte aan de onderstaande relaties beïnvloed?
Als je nooit behoefte aan de relatie hebt gehad, kun je de regel leeg laten. Op een mobiele telefoon is het
misschien nodig om naar rechts te scrollen om alle opties te kunnen zien.

Verminderd Geen
verandering

Vergroot Weet ik niet

Romantische relatie ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Seksuele relatie ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Queerplatonische relatie ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Vriendschap ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Samenwonen ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Geregistreerd partnerschap ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Huwelijk ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Familieband ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Overig ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

106. P5. Selecteer welke stelling het beste jouw status betreffende COVID-19 vaccinaties
omschrijft:

Ik ben gevaccineerd (of gedeeltelijk vaccineerd, in afwachting van de tweede prik)
Ik wil me laten vaccineren, maar ik heb de mogelijkheid niet (bijv. door slechte bereikbaarheid
of door bestaande gezondheidsklachten)
Ik wil niet gevaccineerd worden
Weet ik niet zeker

107. P6. Selecteer de stelling(en) die het beste overeenkomen met jouw zorgen over de
COVID-19 vaccinaties:
Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

Ik maak me geen zorgen over de vaccinatie
Ik kan de vaccinatie misschien niet betalen
Ik betwijfel de werkzaamheid van de vaccinatie



Ik maak me zorgen over de mogelijke onbekende bijwerkingen van de vaccinatie
Ik maak me zorgen over het proces van testen en goedkeuring van de vaccinatie

Meta-vragen over de enquête

Hoewel we graag willen dat je zo veel mogelijk vragen beantwoordt, heb je bij de meeste vragen de mogelijkheid
om deze over te slaan.

Dit is het laatste onderdeel van de enquête. Wanneer je hieronder op “Submit” (“Inzenden”) klikt, worden je
antwoorden verzonden en kun je deze niet meer aanpassen. Bedankt voor je deelname aan deze enquête!

108. Q1. Waar hoorde je voor het eerst over deze enquête?

Amino
AVEN (Engelstalig)
Blogs (exclusief Tumblr)
Chatruimtes (bijv. Discord, IRC, etc.)
Facebook
Instagram
Een forum voor aseksuelen (niet Engelstalig)
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Vrienden of familieleden
E-mail
Offline groepen voor aseksuelen
Anders, namelijk:

109. Q2. Heb je voor deze enquête gebruik gemaakt van een vertaalgids? Zo ja, geef aan in
welke taal deze was.
Als je niet weet wat een vertaalgids is, kun je Nee selecteren of de vraag overslaan.

Nee
Deens
Frans
Duits
Japans
Pools
Portugees
Russisch
Spaans
Nederlands
Anders: ...

110. Q3. Feedback (optioneel)



Heb je opmerkingen over deze enquête?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


