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51 intieme vragen voor tijdens het daten
Uit onderzoek blijkt dat het delen van intieme en
persoonlijke informatie de liefde bevordert. Laat
je inspireren door deze 51 vragen en haal er een
aantal uit die je het meest aanspreken. Je kunt de
vragen natuurlijk ook gebruiken om meer over
jezelf te weten te komen!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wat zou je doen met een extra uur tijd per
dag?
Met wie (mag iedereen zijn) zou je graag
een keer uit eten gaan?
Hoe bereid jij je voor op een spannend
gesprek?
Wat was een onvergetelijke dag voor je?
Wanneer heb je voor het laatst iets liefs
voor iemand gedaan?
Wat vindt je belangrijker: fysieke of
mentale gezondheid?
Wat was je beste beslissing van het
afgelopen jaar?
Zoek samen naar een overeenkomst
(kleding/hobby/fysiek etc).
Welk groot of klein probleem van jezelf zou
je graag opgelost zien.
Waar schaamde je je voor als kind?
Wat had je graag 10 jaar eerder geweten?
Waar ben je in je leven het meest dankbaar
voor?
Omschrijf de eerste keer dat je verliefd
werd?
Wie inspireert jou het meest?
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15. Als je iets zou kunnen veranderen aan de
manier waarop je bent opgevoed wat zou
dat dan zijn?
16. Welk seizoen past het beste bij je
levensloop?
17. Stel dat je morgen wakker wordt met een
nieuw talent welke zou dat zijn?
18. Welke ervaring heeft je leven veranderd?
19. Als een waarzegster eerlijk antwoord zou
kunnen geven op één vraag welke vraag
zou je haar dan stellen?
20. Laat elkaar je handen zien. Wat 'lees' je in
elkaars handen?
21. Is er iets waar je van droomt maar waar je
niet aan toe komt?
22. Waar in je leven ben je het meest trost op?
23. Wil je beroemd zijn? Zo ja hoe? Zo nee
waarom niet?
24. Wat is het grootste voordeel van single
zijn?
25. Wat is het grootste voordeel van in een
relatie zijn?
26. Wat is je 'guilty pleasure'?
27. Hoe zou het schilderij over jouw leven
eruitzien?
28. Hoe close ben je met je familie?
29. Wat vind je het belangrijkste in
vriendschap?
30. Waar wordt je rustig van?
31. Wat hadden mensen nooit van jou
verwacht?
32. Wat moet elke dag in je leven aanwezig
zijn?
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33. Welke herinnering is je het meest dierbaar?
34. Wat hoop je nooit meer mee te maken?
35. Wanneer voel je je het meest vrij?
36. Hoe kunnen mensen aan je zien dat niet
lekker in je vel zit?
37. Als alles kan wat zou je op dit moment in je
leven veranderen?
38. Hoe belangrijk is tederheid in je leven?
39. Waardoor was je voor het laatst helemaal
van slag?
40. Welk woord past bij je familie?
41. Volg je meestal je hart of je hoofd?
42. Maak deze zin af: 'Ik wil graag dat ik samen
met iemand . . .
43. Als ik jouw vriend zou zijn wat weet ik dan
absoluut over jou?
44. Stel dat je mij hierna nooit meer zou zien
hoe zou je dan willen dat ik dan over je
denk?
45. Welke tip zou je mij geven voor mijn
volgende date?
46. Wat was een ongemakkelijk moment in je
leven?
47. Op welke momenten huil je?
48. Wie of wat maakt jou altijd aan het lachen?
49. Als je alleen vanavond nog iets zou kunnen
zeggen tegen iemand wat en tegen wie
zou dat zijn?
50. Wanneer kwam je voor jezelf op?
51. Wiens dood zou je het meest aangrijpen?
Inspiratiebronnen
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36 questions van Dr Aron.
1000 vragen over jezelf van Flow
Filmpje van Soulpancake
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