Legenda:
ES = Ex-man Trudi
Onderzoek van ES kwam op 29-4-2013 voor een onderzoek. ES heeft de TCI test uitgevoerd. Zijn burgerlijke staat is
gehuwd. Hij heeft Havo/VWO (of gelijkwaardig) als hoogst genoten opleiding. Hij is 41 jaar oud.
De totaal gebruikte tijd voor deze test was 29 minuten en 3 seconden.
Alle 240 vragen zijn beantwoord.

Overzicht rapport TCI
TCI met norm groep Bevolking M/V/T
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Relatieve score vs norm groepen (TCI)
TCI met norm groep Bevolking M/V/T

TCI Persoonlijke uitleg
Prikkelzoekend
ES heeft een zeer hoge score op Prikkelzoekend.
Mensen die hoog scoren op Prikkelzoekend hebben de neiging om telkens weer nieuwe prikkels en uitdagingen te zoeken, zijn
meestal nieuwsgierig en enthousiast, maar kunnen ook impulsief reageren en driftig worden. Zij kunnen snel verveeld raken en zijn
vaak slordig. Voordelen van een hoge Prikkelzoekend score zijn het grote enthousiasme en het tonen van een sterke inzet voor
alles wat nieuw en onbekend is, waarbij beloning of ander gewin wordt nagestreefd. Maar wanneer hun doelen gefrustreerd
worden woedend worden en opgeven. Dit kan leiden tot onevenwichtige relaties en wisselvallige inzet.
Hij heeft een gemiddelde score op de Ontdekkingsdrang sub-schaal. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal gaan
niet actief op zoek naar verandering, maar kunnen daar wel in mee gaan wanneer die zich voordoet.
Hij heeft een zeer hoge score op de Impulsief sub-schaal. Mensen die hoog scoren op de Impulsief sub-schaal zijn geneigd om
snel beslissingen te nemen op basis van onvolledige informatie en hebben een matige impulscontrole. Kenmerkend voor deze
personen is dat ze instinctief of intuïtief handelen. Zij zijn vaak snel afgeleid en kunnen zich maar kort concentreren. Hierdoor
hebben ze moeite om zich langere tijd op iets te richten, waardoor ze de neiging hebben om snel beslissingen te nemen, die niet
voldoende gebaseerd zijn op feiten. Daarom moeten zij hun beslissingen vaak herzien als er onvoorziene gebeurtenissen
plaatsvinden of als er meer informatie beschikbaar komt.
Hij heeft een zeer hoge score op de Extravagant sub-schaal. Hoog scoorders op de Extravagant sub-schaal neigen ernaar om
geld, energie en gevoelens te verkwisten. Zij kunnen op anderen flirtend, flamboyant en grenzeloos overkomen. Zij zijn
bijvoorbeeld eerder geneigd om geld uit te geven dan te sparen. Hierdoor is het voor hen moeilijk om geld te reserveren voor
speciale doeleinden zoals voor vakantie of onvoorziene omstandigheden. Zij hebben sterk de behoefte om de grenzen van het
bestaan af te tasten.
Hij heeft een hoge score op de Wanordelijk sub-schaal. Hoog scoorders op deze sub-schaal kunnen gemakkelijk hun geduld
verliezen en zijn vaak slordig. In hun ongeduld kunnen ze snel boos worden als ze niet krijgen wat ze willen. Zij geven de voorkeur
aan bezigheden zonder strikte regels of voorschriften. Zij houden niet van vaste gewoontes. Zij proberen alles uit de weg te gaan
wat frustreert, verveelt of oncomfortabel is.
Leedvermijdend
De score voor Leedvermijdend van ES is laag.
Mensen met een lage score op Leedvermijdend zijn onbezorgd, ontspannen, moedig, evenwichtig en optimistisch, zelfs in situaties
waarin de meeste mensen zich zorgen maken. Deze mensen worden beschreven als extravert, brutaal en zelfverzekerd in de
meeste sociale situaties. Ze hebben veel energie en maken een dynamische, levendige en vitale indruk. Het voordeel van een lage
score op Leedvermijdend is het grote zelfvertrouwen in gevaarlijke of onzekere omstandigheden, wat tot een optimistische
houding, energieke daadkracht en een geringe lijdensdruk met zich meebrengt. Een nadeel kan zijn een te onverschillige houding
tegenover reëel gevaar op grond van ongerechtvaardigd optimisme.
Zijn score voor de sub-schaal Dwangmatig-piekerend is gemiddeld.Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn niet
uitgesproken optimistisch of pessimistisch. Zij piekeren niet veel en pakken problemen aan wanneer die zich voordoen. Ze zijn in
staat om zich na verloop van tijd heen te zetten over vernederingen of situaties waarin ze in verlegenheid zijn gebracht.
Op de sub-schaal Onzekerheidsangst heeft hij een lage score. Laag scoorders op de Onzekerheidsangst sub-schaal blijven
meestal zelfverzekerd en kalm, zelfs in situaties die de meeste mensen als ongunstig of gevaarlijk beschouwen. Zij doen liever iets
riskants (zoals hard met een auto over een besneeuwde weg rijden), dan dat zij een paar uur stil moeten zitten en niets te doen
hebben. Deze mensen hebben geen moeite met veranderingen.
Zijn score voor de sub-schaal Verlegen is beneden gemiddeld.Laag scoorders op de Verlegen sub-schaal worden omschreven als
moedig, brutaal en extravert. Zij aarzelen niet om te spreken en begeven zich gemakkelijk in sociale activiteiten. Zij zijn niet
verlegen bij vreemden. Hun initiatief wordt vrijwel nooit afgeremd door onbekende mensen of in onzekere situaties.
Zijn score voor de sub-schaal Kwetsbaar is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal een normaal
energieniveau en herstellen op de gebruikelijke manier van kwaaltjes of stress.
Sociaalgericht
De score voor Sociaalgericht van ES is laag.
Individuen met een lage Sociaalgericht score worden vaak beschreven als praktisch, realistisch, koud en sociaal ongevoelig. Ze
zijn tevreden als ze alleen zijn en nemen zelden het initiatief om een gesprek met anderen aan te gaan. Zij geven er de voorkeur
aan om afstand te houden. Kenmerkend is dat zij moeite hebben om iets gemeenschappelijks met een ander te vinden. Een
voordeel van een lage Sociaalgericht score is de onafhankelijkheid van sentimentele overwegingen, wat een waarborg is voor

praktische en objectieve gezichtspunten die niet beïnvloed worden door ongegronde hoop of de wens om anderen een plezier te
doen. Het afhouden van sociale contacten heeft als nadeel dat hierdoor het vormen van bevredigende relaties belemmerd wordt.
Ongevoeligheid voor sociale signalen resulteert in een egocentrische interpretatie van gebeurtenissen die niet overeenstemt met
de gevoelens van andere mensen of niet gebaseerd is op een juist begrip van het gezichtspunt van andere mensen.
Zijn score voor de sub-schaal Sentimenteel is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn in staat om
adequaat op de gevoelens van anderen te reageren en zo nodig hun eigen gevoelens te tonen.
Zijn score voor de sub-schaal Intimiteit is zeer laag. Laag scoorders op de Intimiteit sub-schaal tonen een meer of minder
uitgesproken afstandelijkheid en hebben weinig belangstelling voor sociale relaties. Zij geven de voorkeur aan privacy boven
intimiteit en beschrijven zichzelf vaak als onafhankelijk. Kenmerkend voor deze individuen is dat ze hun intieme gevoelens niet met
anderen delen. Zij maken op anderen de indruk vervreemd, afstandelijk te zijn, einzelgängers die ongevoelig zijn voor afwijzing of
vernedering.
Zijn score voor de sub-schaal Afhankelijk is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal waarderen steun
van anderen, maar zijn hier niet van afhankelijk.
Volhardend
De score van ES voor Volhardend is gemiddeld.
Mensen met een gemiddelde score op Volhardend zijn in staat een taak enige tijd vol te houden, ook als het niet snel tot resultaat
leidt. Als ze vaststellen dat doorgaan geen zin heeft, zijn ze wel in staat om op een andere strategie over te gaan. Ze werken op
een gemiddeld niveau met een redelijke ambitie. Indien er zicht is op beloning voor hun inspanning, zullen deze mensen beter
presteren.
Zelfsturend
De score van ES voor Zelfsturend is zeer laag.
Individuen met een lage score op Zelfsturend worden beschreven als onvolwassen, zwak, fragiel, destructief, niet effectief,
onverantwoordelijk, onbetrouwbaar. Een lage score voor zelfsturend is een indicatie van een persoonlijkheidsstoornis. Het lijkt alsof
het hen ontbreekt aan innerlijke organisatie en harmonie, waardoor ze niet in staat zijn om zinvolle doelen na te streven. Zij ervaren
een verscheidenheid aan verschillende, onsamenhangende, soms tegenstrijdige, meer en minder belangrijke, op de korttermijn
gerichte beweegredenen. In dit krachtenveld kan geen enkele van deze motieven zich ontwikkelen tot een persoonlijke doelstelling
voor de langere termijn. Hun gedrag wordt sterker bepaald door omstandigheden van buitenaf dan door innerlijke waarden en
doelen. Dit type aanpassing kan tijdelijk voordelig zijn in sociale omstandigheden waarin groepswaarden en collectieve
doelstellingen nog verinnerlijkt moeten worden, zoals gedurende de jeugd,na immigratie in een nieuwe cultuur of tijdens de
initiatiefase bij toetreding tot een sekte. Een lage Zelfsturend score biedt echter geen voordelen aan personen van wie verwacht
wordt dat ze richting geven aan hun eigen leven, of aan dat van anderen, zoals bij ouders of sociale leiders.
Zijn score voor de sub-schaal Verantwoordelijk is laag. Individuen met een lage score op Verantwoordelijk zijn geneigd anderen of
externe omstandigheden de schuld te geven voor wat hen overkomt. Zij vinden dat hun houding, gedrag en keuzes voornamelijk
bepaald worden door invloeden buiten hun controle en tegen hun wil. Hierdoor zijn ze niet geneigd zich verantwoordelijk te voelen
voor hun daden en leren dan ook moeilijk van situaties waar ze in de problemen zijn gekomen. Deze mensen komen op anderen
over als onverantwoordelijk en onbetrouwbaar.
Zijn score voor de sub-schaal Doelbewust is zeer laag. Laag scoorders op de Doelbewust sub-schaal vinden het moeilijk om
richting, doel en betekenis aan hun leven te geven. Zij zijn onzeker over lange termijn doelen en voelen zich gedwongen te
reageren op directe omstandigheden en korte termijn behoeften. Zij kunnen hun leven als leeg ervaren met als enige betekenis de
impulsieve reactie van het directe moment. Zij zijn niet in staat om behoeftebevrediging uit te stellen om hun doelen te bereiken.
Zijn score voor de sub-schaal Vindingrijk is gemiddeld. Mensen met gemiddelde scores op de Vindingrijk sub-schaal zijn redelijk
productief en goed in staat om zelfstandig problemen op te lossen. Voor complexe problemen gaan zoeken ze hulp van creatievere
personen.
Zijn score voor de sub-schaal Positief-zelfbeeld is zeer laag. Laag scoorders op de Positief-zelfbeeld sub-schaal worden
beschreven als mensen die met zichzelf worstelen of overhoop liggen. Zij accepteren hun geestelijke en lichamelijke gesteldheid
niet en ontlenen er geen genoegen aan. Zij zijn geneigd zich anders voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn, en fantaseren over
onbeperkte weelde, gewichtigheid, schoonheid en jeugdigheid. Wanneer ze geconfronteerd worden met het tegendeel kunnen ze
erg van streek raken, zonder te proberen hun doelen en gewoontes aan te passen.
Zijn score voor de sub-schaal Goede-gewoontes is zeer laag. Laag scoorders op de Goede-gewoontes sub-schaal hebben
gewoontes die strijdig zijn met hun doelen, waardoor deze moeilijk bereikt kunnen worden. Hierdoor lijken deze mensen zichzelf in
de weg te staan.

Coöperatief
De score van ES voor Coöperatief is laag.
Laag scoorders op de Coöperatief schaal worden beschreven als mensen die vooral met zichzelf bezig zijn, intolerant, kritisch,
weinig behulpzaam, wraakzuchtig en opportunistisch. Deze individuen komen vooral voor zichzelf op. De consequentie hiervan is
dat ze geen oog hebben voor de rechten en gevoelens van anderen. Een lage Coöperatief score is kenmerkend voor veel mensen
die liever alleen zijn, maar kan een handicap zijn voor het vormen van duurzame sociale relaties. Als sociale leiders doelbewust,
maar weinig behulpzaam zijn, worden zij vaak door anderen als niets ontziend en resultaat gedreven beschreven, omdat het hen
aan empathie, medeleven en morele principes ontbreekt.
Zijn score voor Tolerant is laag. Laag scoorders op de Tolerant sub-schaal worden beschreven als onverdraagzaam en
onvriendelijk. Kenmerkend is hun ongeduld met - en kritiek op anderen, vooral op mensen met andere doelen en waarden dan
zijzelf. 'Ik doe het op mijn eigen manier' is een veel gehoorde uitspraak van deze op zichzelf gerichte mensen.
Zijn score voor Empatisch is zeer laag. Laag scoorders op de Empatisch sub-schaal worden omschreven als sociaal onverschillig
of ongevoelig. Deze individuen maken zich geen zorgen over de gevoelens van anderen. Zij lijken niet in staat te zijn om de
emoties of het leed van anderen aan te voelen. Ze zijn in ieder geval niet bereid de doelen en waarden van anderen te respecteren
en hechten er geen waarde.
Zijn score voor Behulpzaam is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn bereid anderen te helpen en
met hen samen te werken, maar willen wel dat dit van twee kanten komt.
Zijn score voor Vergevingsgezind is gemiddeld. Mensen met een gemiddelde score op deze sub-schaal zijn wel in staat om
beledigingen of oneerlijke bejegening op den duur te vergeven, maar zullen wel eerst hun gram proberen te halen als ze slecht
behandeld zijn.
Zijn score voor Gewetensvol is laag. Laag scoorders op deze sub-schaal worden beschreven als opportunistisch. Zij zullen alles
proberen om zonder problemen weg te komen. Zij zijn geneigd zichzelf te bevoordelen en daarmee anderen oneerlijk te
behandelen. Zij worden vaak beschreven als manipulatief of bedrieglijk. Zij hebben geen zuivere gewetensprincipes die zij kunnen
toepassen in hun sociale en persoonlijke relaties.
Zelftranscedent
De score van ES voor Zelftranscedent is beneden gemiddeld.
Individuen met een lage Zelftranscendent score zijn vaak trots en ongeduldig, hebben weinig verbeelding, geen waardering voor
kunst en zijn zelfbewust, materialistisch en vooral gericht op het bevredigen van de eigen behoeften. Zij kunnen niet goed overweg
met ambiguïteit, onzekerheid en verrassingen. Zij hebben sterk de behoefte om overal controle op uit te oefenen. Laag scoorders
op deze schaal kunnen op anderen de indruk maken pretentieuze individuen te zijn die niet tevreden zijn met wat ze hebben. In
westerse maatschappijen worden mensen met een lage score op Zelftranscendent echter vaak bewonderd om hun rationele,
wetenschappelijke objectiviteit en materiële successen. Zij hebben veelal moeite met het accepteren van lijden en de dood te
accepteren, waardoor zij zich minder goed kunnen aanpassen aan het ouder worden.
Zijn score voor Zelfverliezend is boven gemiddeld. In het algemeen zijn liefde en werk twee omstandigheden waarin de eigen
grenzen kunnen vervagen zonder dat er sprake is van psychopathologie. Hoog scoorders op deze schaal zijn geneigd over hun
eigen grenzen te gaan wanneer ze erg betrokken raken in een relatie of zich sterk concentreren op iets waarmee ze bezig zijn. Als
gevolg hiervan zijn ze geneigd om zichzelf in de tijd of omgeving te verliezen. Hierdoor lijkt het of ze zich in een andere wereld
bevinden en kunnen ze erg afwezig of verstrooid overkomen. Dit soort omstandigheden, waardoor iemand volledig in beslag wordt
genomen, wordt aangeduid met piekervaring of hoge niveau van bewustzijn. Individuen die zichzelf op die manier verliezen worden
vaak beschreven als creatief en origineel.
Zijn score voor Natuurgericht is laag. Laag scoorders op de Natuurgericht sub-schaal ervaren zich weinig verbonden met de natuur
of andere mensen. Ze zijn geneigd om zich direct noch indirect verantwoordelijk te voelen voor wat er met anderen of met de
wereld om hen heen gebeurt. Daarom zijn ze niet bereid zich in te spannen om de wereld tot een betere plaats te maken, tenzij zij
zicht hebben op objectieve en goed gedocumenteerde praktische voordelen. Deze individuen beschouwen de natuur als een
extern object dat met werktuigen is te manipuleren in plaats van een groot geheel waarvan zij deel uit maken.
Zijn score voor Magisch-denken is beneden gemiddeld. Laag scoorders op de Magisch-denken sub-schaal houden zich uitsluitend
met materiële zaken bezig. Deze individuen zijn doorgaans niet bereid om iets te accepteren wat niet wetenschappelijk verklaard
kan worden. Dit vormt een beperking wanneer ze in omstandigheden komen te verkeren waarover het niet mogelijk is om rationele
controle te verkrijgen, zoals confrontatie met onvermijdelijke gebeurtenissen zoals dood, lijden, of onrechtvaardige bejegening.

Persoonlijkheidsstoornissen
Er is sprake van een lage score voor Zelfsturend in combinatie met laag Coöperatief. Dit is een sterke indicatie voor een
persoonlijkheidsstoornis. De lage score op Sociaalgericht is een aanwijzing voor cluster A persoonlijkheidsstoornissen (Paranoid,
Schizoid). De hoge score op Prikkelzoekend, is een aanwijzing voor cluster B persoonlijkheidsstoornissen (met name Antisociaal,
Theatraal en Borderline).

