Female Sexual Function Index (FSFI)
Subject code: ________________________ Datum: ________________

INSTRUCTIE: Deze vragen gaan over uw seksuele gevoelens en seksuele
reacties gedurende de afgelopen 4 weken. Beantwoord deze vragen alstublieft
zo eerlijk en duidelijk mogelijk. Uw antwoorden zullen strikt vertrouwelijk
behandeld worden.

Bij het beantwoorden van de vragen zijn de volgende definities van toepassing:
Seksuele activiteit: dit kan zijn strelen, voorspel, masturbatie en vaginale
geslachtsgemeenschap.
Geslachtsgemeenschap: hiermee wordt vaginale penetratie bedoeld (het
binnengaan van de penis in de vagina).
Seksuele stimulatie: hieronder worden onder meer situaties verstaan als
voorspel met een partner, zelfbevrediging (masturbatie), of fantaseren over seks.
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Seksuele verlangens: hieronder wordt verstaan zin hebben in seks, in willen
gaan op het seksuele initiatief van een partner, en denken aan of fantaseren over
het hebben van seks.
1. Hoe vaak had u de afgelopen 4 weken seksuele verlangens?
❒
❒
❒
❒
❒

Bijna altijd of altijd
Meestal (meer dan de helft van de tijd)
Af en toe (ongeveer de helft van de tijd)
Een paar keer (minder dan de helft van de tijd)
Bijna nooit of nooit

2. Hoe sterk vond u dat uw seksuele verlangens de afgelopen 4 weken waren?
❒
❒
❒
❒
❒

Zeer sterk
Sterk
Middelmatig
Zwak
Zeer zwak of niet aanwezig
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Seksuele opwinding: hieronder wordt verstaan zowel de lichamelijke als
geestelijke gevoelens van seksuele opwinding. Dit kunnen gevoelens zijn van
warmte of tintelingen in de geslachtsdelen, vochtig ("nat") zijn, of het
samentrekken van spieren.
3. Hoe vaak voelde u zich de afgelopen 4 weken seksueel opgewonden ("geil")
tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Bijna altijd of altijd
Meestal (meer dan de helft van de tijd)
Af en toe (ongeveer de helft van de tijd)
Een paar keer (minder dan de helft van de tijd)
Bijna nooit of nooit

4. Hoe sterk vond u dat uw seksuele opwinding (het "geil" zijn) was de
afgelopen 4 weken tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Zeer sterk
Sterk
Middelmatig
Zwak
Zeer zwak of niet aanwezig

5. Hoe zeker was u er de afgelopen 4 weken van dat u seksueel opgewonden
zou worden tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Heel zeker
Zeker
Middelmatig
Onzeker
Heel onzeker

6. Hoe vaak was u de afgelopen 4 weken tevreden over uw seksuele opwinding
tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Bijna altijd of altijd
Meestal (meer dan de helft van de tijd)
Af en toe (ongeveer de helft van de tijd)
Een paar keer (minder dan de helft van de tijd)
Bijna nooit of nooit
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7. Hoe vaak werd u de afgelopen 4 weken vochtig ("nat") tijdens seksuele
activiteit of geslachtsgemeenschap?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Bijna altijd of altijd
Meestal (meer dan de helft van de tijd)
Af en toe (ongeveer de helft van de tijd)
Een paar keer (minder dan de helft van de tijd)
Bijna nooit of nooit

8. Hoe moeilijk was het de afgelopen 4 weken om vochtig (“nat”) te worden
tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Heel erg moeilijk of onmogelijk
Erg moeilijk
Moeilijk
Een beetje moeilijk
Niet moeilijk

9. Hoe vaak bleef u de afgelopen 4 weken vochtig (“nat”) totdat de seksuele
activiteit of geslachtsgemeenschap voltooid was?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Bijna altijd of altijd
Meestal (meer dan de helft van de tijd)
Af en toe (ongeveer de helft van de tijd)
Een paar keer (minder dan de helft van de tijd)
Bijna nooit of nooit

10. Hoe moeilijk was het de afgelopen 4 weken om vochtig (“nat”) te blijven
totdat de seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap voltooid was?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Heel erg moeilijk of onmogelijk
Erg moeilijk
Moeilijk
Een beetje moeilijk
Niet moeilijk
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11. Hoe vaak heeft u de afgelopen 4 weken een orgasme (klaarkomen) gehad bij
seksuele stimulatie of geslachtsgemeenschap?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Bijna altijd of altijd
Meestal (meer dan de helft van de tijd)
Af en toe (ongeveer de helft van de tijd)
Een paar keer (minder dan de helft van de tijd)
Bijna nooit of nooit

12. Hoe moeilijk was het de afgelopen 4 weken voor u om een orgasme
(klaarkomen) te krijgen bij seksuele stimulatie of geslachtsgemeenschap?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Bijzonder moeilijk of onmogelijk
Zeer moeilijk
Moeilijk
Enigszins moeilijk
Niet moeilijk

13. Hoe tevreden was u de afgelopen 4 weken over uw vermogen een orgasme
te krijgen tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Zeer tevreden
Redelijk tevreden
Ongeveer even tevreden als ontevreden
Tamelijk ontevreden
Zeer ontevreden

14. Hoe tevreden was u de afgelopen 4 weken over de sterkte van de
emotionele band tussen u en uw partner tijdens seksuele activiteit?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Geen seksuele activiteit
Zeer tevreden
Redelijk tevreden
Ongeveer even tevreden als ontevreden
Tamelijk ontevreden
Zeer ontevreden
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15. Hoe tevreden was u de afgelopen 4 weken over uw seksuele relatie met uw
partner?
❒
❒
❒
❒
❒

Zeer tevreden
Redelijk tevreden
Ongeveer even tevreden als ontevreden
Tamelijk ontevreden
Zeer ontevreden

16. Hoe tevreden was u de afgelopen 4 weken met uw seksleven in het
algemeen?
❒
❒
❒
❒
❒

Zeer tevreden
Redelijk tevreden
Ongeveer even tevreden als ontevreden
Tamelijk ontevreden
Zeer ontevreden

Vaginale penetratie: hiermee wordt bedoeld het binnengaan van de penis in de
vagina.
17. Hoe vaak had u de afgelopen 4 weken een ongemakkelijk gevoel of pijn
tijdens vaginale penetratie?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Niet geprobeerd om geslachtsgemeenschap te hebben
Bijna altijd of altijd
Meestal (meer dan de helft van de tijd)
Af en toe (ongeveer de helft van de tijd)
Een paar keer (minder dan de helft van de tijd)
Bijna nooit of nooit

18. Hoe vaak had u de afgelopen 4 weken een ongemakkelijk gevoel of pijn
nadat de vaginale penetratie voltooid was?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Niet geprobeerd om geslachtsgemeenschap te hebben
Bijna altijd of altijd
Meestal (meer dan de helft van de tijd)
Af en toe (ongeveer de helft van de tijd)
Een paar keer (minder dan de helft van de tijd)
Bijna nooit of nooit
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19. Hoe sterk zou u het ongemakkelijke gevoel of de mate van pijn noemen die
u de afgelopen 4 weken ervoer tijdens of na afloop van de vaginale
penetratie?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Niet geprobeerd om geslachtsgemeenschap te hebben
Zeer sterk
Sterk
Middelmatig
Zwak
Zeer zwak of niet aanwezig

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.

Developed by Bayer AC, Zonagen, Inc. and Target Health Inc.
Copyright 2000 All Rights Reserved.
Translated by E.Laan and L.Beekman; Copyright 2001 All Rights Reserved.

Pag. 6 (van 6)

