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30-Item Situational Interdependence Scale (SIS) 

 

Instructie: Denk bij elk item aan de situatie [...] en geef dan aan of je het eens of oneens bent 

met de beschrijving van de situatie. In de items verwijst ‘de ander’ naar de persoon/personen die 

in de situatie [...]aanwezig is/zijn. 

[…]:   Voeg een verklaring toe die de aandacht van de respondenten richt op een verleden, huidige, of 

toekomstige situatie. 

Antwoordschaal:  1 = Helemaal mee oneens, 2 = Mee oneens, 3 = Neutraal, 4 = Mee eens, 5 =  Helemaal mee eens 

 
 

1.  De uitkomst van deze situatie heeft geen invloed op mijn toekomstige interacties met de 

ander. (F,R) 

2.  De acties van elk persoon hebben enkel invloed op zijn/haar eigen uitkomsten, niet op de 

uitkomsten van de ander. (MD, R) 

3.  De ander heeft een voorkeur voor een andere uitkomst dan ik in deze situatie. (C) 

4.  De ander begrijpt niet hoe zijn/haar acties mij beïnvloeden. (IC, R) 

5.
*
  Hoe wij ons nu gedragen heeft gevolgen voor toekomstige situaties. (F) 

6.
*
  Wat iedere persoon doet in deze situatie heeft een invloed op de ander. (MD) 

7.
*
  Wij kunnen allebei onze voorkeursuitkomst verkrijgen. (C, R) 

8.  Wij weten allebei hoe ons gedrag elkaars uitkomsten beïnvloedt. (IC) 

9.
*
  Onze toekomstige interacties worden niet beïnvloed door de uitkomsten van deze situatie. (F, R) 

10.
*
 Wat ieder van ons ook doet in deze situatie, onze acties zullen de uitkomsten van de ander niet 

beïnvloeden. (MD, R) 

11.  Het is moeilijk om ons allebei gelukkig te maken met de uitkomsten in deze situatie. (C)  

12.  Wij missen allebei informatie over wat de ander wil. (IC, R) 

13.  Wat er ook gebeurt in deze situatie, het zal een invloed hebben op toekomstige interacties die ik 

heb met de ander. (F) 

14.  Wij hebben elkaar nodig om in deze situatie tot onze beste uitkomst te komen. (MD) 

15.  In deze situatie kunnen wij allebei onze meest gewenste uitkomsten verkrijgen. (C, R) 

16.
*
 Wij weten allebei wat de ander wil. (IC) 

17.  Onze interactie heeft geen effect op toekomstig gedrag binnen interacties met elkaar. (F,R) 

18.  De uitkomsten van iedere persoon worden niet beïnvloed door wat de ander doet. (MD, R) 

19.
*
 Onze meest gewenste uitkomsten zijn tegenstrijdig in deze situatie. (C) 

20.
* 
 Ik denk niet dat de ander weet wat ik wil. (IC, R) 

21.  Mijn gedrag in deze situatie beïnvloedt hoe de ander zich zal gedragen in toekomstige 

situaties. (F) 

22.  De uitkomsten voor elk persoon zijn afhankelijk van het gedrag van de ander. (MD) 

23.  Wat mij tevreden stelt, stelt ook de ander tevreden. (C, R) 

24.  Iedere persoon is geïnformeerd over de voorkeursuitkomsten van de ander. (IC) 
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Instructie: Denk bij elk item aan de situatie [...] en geef dan aan in hoeverre de uitspraak uzelf 

en 'de ander' in de situatie beschrijft. In elk item verwijst de ander naar de persoon/personen die 

in de situatie [...]aanwezig is/zijn. 

[…]:   Voeg een verklaring toe die de aandacht van de respondenten richt op een verleden, huidige, of 

toekomstige situatie. 

Antwoordschaal: 1 = De ander, 2 = De ander meer dan ik, 3 = Neutraal, 4 = Ik meer dan de ander, 5 = Ik 

 

25. Wie had er voor jouw gevoel de meeste controle over wat er gebeurde in de situatie? (P) 

26.  Wie had er de minste controle over zijn/haar eigen uitkomsten in deze situatie? (P, R) 

27.
* 
Wie had er voor jouw gevoel meer macht om de eigen uitkomst te bepalen in deze situatie? (P) 

28.  Wie had er voor jouw gevoel de zwakste invloed op de uitkomsten van deze situatie? (P, R) 

29.  Wie had er de meeste invloed op wat er in deze situatie gebeurde? (P) 

30.
*
 Wie had er de minste hoeveelheid invloed op de uitkomsten van deze situatie? (P, R) 

 

 

Scoring Key 

MD = Wederzijdse Afhankelijkheid (Mutual Dependence) 

P = Macht (Power); 

C = Conflict (Conflict); 

F = Toekomstige Interdependentie (Future Interdependence) 

IC = Informatiezekerheid (Information Certainty) 

R = gehercodeerde item; * = Gebruikt in de verkorte 10-item vragenlijst. 

 


