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Quiz Statistic

Quiz Name: Hoe sociaal ben jij 's nachts?

Clear Statistics  Clear Statistics & Images

Quiz passed: 2374

1) Hoe vaak lig jij aan de verkeerde kant van het bed?

Answer Popularity

Zodra ik de kans krijg schuif ik op. Het grootste deel van het bed is voor mij. 18%

Af en toe, maar dan wel onbewust. 28%

Nooit, ik blijf altijd netjes aan mijn eigen kant. 55%

2) Hoe vaak snurk je?

Answer Popularity

Nooit 27%

Zelden 28%

Af en toe 26%

Regelmatig 13%

Elke nacht 6%

3) Hoe gedraag jij je tijdens het slapen?

Answer Popularity

Ik ben erg onrustig en lig eigenlijk nooit stil. 17%

Ik beweeg veel in mijn slaap. 31%

Ik draai me af en toe om, maar slaap verder behoorlijk rustig. 46%

Ik lig muisstil op mijn plek. 6%

4) Heb jij last van koude ledematen in bed?

Answer Popularity

Ik heb altijd koude handen en/of voeten. 18%

Ik heb regelmatig last van koude handen en/of voeten. 21%

Ik heb af en toe last van koude handen en/of voeten. 23%

Ik heb zelden last van koude handen en/of voeten. 17%
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Mijn handen en voeten zijn altijd lekker warm. 20%

5) Heb jij je partner wel eens wakker gemaakt als je zelf niet kon slapen?

Answer Popularity

Dat doe ik regelmatig 6%

Dat doe ik regelmatig 4%

Dat doe ik soms 30%

Dat doe ik nooit 60%

6) Heb jij last van nachtelijk transpireren?

Answer Popularity

Ik zweet nooit tijdens mijn slaap. 30%

Ik zweet een beetje tijdens mijn slaap. 50%

Ik zweet behoorlijk tijdens mijn slaap. 16%

Ik zweet 's nachts als een otter. 5%

7) Heb jij je partner in je slaap wel eens een klap verkocht?

Answer Popularity

Nooit 64%

Zelden 21%

Af en toe 12%

Dat gebeurt me regelmatig 4%

8) Hoe ga jij met de deken om?

Answer Popularity

Elke nacht begin ik een veldslag om het grootste gedeelte van de deken. 20%

Als mijn partner aan de deken trekt, trek ik net zo hard terug. 57%

Als mijn partner de deken ‘steelt’, laat ik hem/haar zijn gang gaan. Hij/zij zal het wel koud hebben. 23%

9) Hoe voel jij je als je opstaat ‘s ochtends?

Answer Popularity

Ik voel me geweldig en ben een en al vrolijkheid. 7%

Ik voel me uitgerust en ben klaar voor de nieuwe dag. 18%

Laat mij maar even met rust ‘s ochtends. 64%

Ik heb een hardnekkig ochtendhumeur. 12%
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10) Heb jij je partner tijdens je slaap wel eens uit bed gedrukt?

Answer Popularity

Dat gebeurt me regelmatig 3%

Af en toe 6%

Zelden 13%

Nooit 78%

11A) Nachtelijke kwaaltjes: heb jij last van.... kwijlen?

Answer Popularity

Regelmatig 14%

Af en toe 27%

Zelden 25%

Nooit 34%

11B) Nachtelijke kwaaltjes: heb jij last van.... een slechte adem?

Answer Popularity

Regelmatig 22%

Af en toe 33%

Zelden 23%

Nooit 22%

11C) Nachtelijke kwaaltjes: heb jij last van.... praten in je slaap?

Answer Popularity

Regelmatig 14%

Af en toe 26%

Zelden 24%

Nooit 36%

11D) Nachtelijke kwaaltjes: heb jij last van.... tandenknarsen?

Answer Popularity

Regelmatig 10%

Af en toe 13%

Zelden 12%

Nooit 65%

11E) Nachtelijke kwaaltjes: heb jij last van.... jeuk, en dan moet er gekrabt worden!
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Answer Popularity

Regelmatig 15%

Af en toe 27%

Zelden 26%

Nooit 32%

11F) Nachtelijke kwaaltjes: heb jij last van.... slaapwandelen?

Answer Popularity

Regelmatig 3%

Af en toe 4%

Zelden 10%

Nooit 84%

12) Hoe vaak laat jij er 's nachts één vliegen

Answer Popularity

Nooit (jokkebrok) 14%

Gemiddeld 1 a 2 keer 55%

Gemiddeld tussen de 3 en 5 keer 22%

Gemiddeld meer dan 5 keer 9%
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