
Is mijn partner een narcist?
QUICK SCAN

Beantwoord de volgende vragen en ontdek in welke mate je partner narcistisch 
is. Tik de box bij elke vraag waar je antwoordt met een JA. 

1. Zoekt jouw partner vaak aandacht, complimenten en erkenning?

5. Verwacht hij dat je continu voldoet aan zijn behoeften? 

7. Verwacht hij dat je hem bewondert? 

9. Gebruikt hij manipulatie om te bereiken wat hij wil? 

11. Heeft hij vaak kinderachtige handelingen zoals klagen, zeuren, 
doordrammen? 

3. Wil hij graag het middelpunt van de belangstelling zijn? 

2. Is hij egocentrisch en vaak met zichzelf bezig?

4. Heeft hij er last van als iemand anders aandacht krijgt? 

8. Wil hij continu controle hebben? 

10. Vindt hij dat hij in alles beter is dan zijn omgeving? 

12. Heeft hij erg veel last van als hij niet krijgt wat hij wil? 

6. Is hij vaak boos wanneer hij kritiek of verwijten ervaart? 
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Beantwoord de volgende vragen en ontdek in welke mate je partner narcistisch 
is. Tik de box bij elke vraag waar je antwoordt met een JA. 

13. Heeft hij moeite om anderen te vertrouwen? 

17. Is hij vaak arrogant of charmant als hij zich niet comfortabel voelt? 

19. Is hij je vaak aan het bekritiseren, beschuldigen of kleineren? 

21. Vindt hij veel fouten bij je vrienden? 

23. Heeft hij snel last van depressie bij kleine tegenslagen? 

15. Heeft hij soms helemaal geen tijd voor jou omdat hij zo veel energie 
in zijn werk of hobby steekt? 

14. Is hij vaak jaloers op anderen die in zijn ogen beter doen dan hij? 

16. Is hij afstotend met mensen die hem niet lijken te erkennen of 
bewonderen? 

20. Heeft hij moeite om jouw gevoelens te herkennen en/of erkennen? 

22. Vindt hij zich nooit schuldig aan zijn eigen problemen? 

24. Schept hij op over zijn prestaties? 

18. Verwacht hij dat hij altijd krijgt wat hij wenst? 
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25. Heeft hij soms de neiging om te liegen of vervalsen en misleiden? 

29. Is hij impulsief en roekeloos? 

31. Is hij trots op zijn uiterlijk en goed verzorgd? 

33. Speelt hij geestelijke spelletjes, doet hij afwisselend liefdevol en 
afstandelijk? 

35. Vindt hij dat jouw werk minder belangrijk is dan die van hem? 

27. Weet hij alles altijd beter dan jij of anderen? 

26. Bekritiseert hij jou of anderen regelmatig op een kwetsende manier? 

28. Vergeeft hij zichzelf snel, maar anderen niet? 

32. Verwacht hij dat mensen aan zijn wensen en behoeften tegemoet 
komen? 

34. Denkt hij dat hij meer getalenteerd en slimmer is dan andere 
mensen? 

30. Heeft hij de neiging om alles te rechtvaardigen wat hij fout doet? 

www.midascoaching.nl



Is mijn partner een narcist?
QUICK SCAN

Score test: 

Tel de hoeveelheid kruisen. 
 
7 of minder: 
Het is onwaarschijnlijk dat jouw partner een narcist is. Hij lijkt ambitieus en 
is carrièregericht bezig. 
 
8 tot 16: 
Je partner vindt zichzelf erg goed. Hij kan soms opschepperig zijn. Hij is 
iemand met een paar narcistische trekjes, maar heeft geen narcistische 
persoonlijkheidsstoornis. 
 
17 tot 24: 
Je partner is behoorlijk vol van zichzelf. Hij vindt zichzelf beter dan anderen 
en doet minderwaardig over jou en anderen. Hij heeft veel kenmerken van 
narcisme. 
 
25 of meer: 
Je partner scoort behoorlijk hoog op de narcistische scala. Tekenen van 
gebrek aan empathie, psychische mishandeling, controlerend gedrag, 
woede kunnen op narcisme wijzen. Het kan dus zijn dat hij narcistische 
persoonlijkheidsstoornis heeft. 
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Het kan ook zijn dat j i j  momenteel erg zat bent met met je partner en hem als een echte 
lastpak ervaart. Een persoonli jkheidsstoornis is alleen vast te stellen door middel van 
uitgebreide psychologische tests die door een daarvoor gekwalif iceerde professioneel 

afgenomen moeten zijn. Deze simpele test biedt niet meer dan een indicatie om daarna 
verder te kijken en indien nodig hulp te zoeken. 


