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5
Medication Adherence Rating Scale
Onderzoeker:..................................................................Datum.............................................
Patiënt gegevens
Naam:....................................................................................Leeftijd:.................. Geslacht: M/V
Elke vraag of uitspraak wordt door de onderzoeker samen met de patiënt hardop gelezen, de patiënt omcirkelt een ‘Ja’ of ‘Nee’
in respons op ieder item.
De onderzoeker leest iedere vraag of uitspraak hardop voor aan de patiënt, de patiënt beantwoordt de items door Ja of Nee te
omcirkelen. Bij item 7 en 8 krijgt wordt een score van 1 punt toegekend aan een Ja antwoord, ter indicatie van compliance in
houding of gedrag; Nee krijgt 0 punten. Bij alle andere items krijgt een Nee antwoord een score van 1 punt en een Ja een score
van 0.
Gelieve op de volgende vragen of uitspraken te reageren door het antwoord te omcirkelen dat, voor de afgelopen week, het
meest overeenstemt met uw houding of gedrag ten aanzien van uw medicatie.
1.

Vergeet u ooit uw medicijnen in te nemen?

Ja/Nee

2.

Bent u af en toe slordig in het gebruik van uw medicijnen?

Ja/Nee

3.

Wanneer u zich beter voelt, stopt u dan wel eens met uw medicijnen?

Ja/Nee

4.

Soms, als u zich slechter voelt wanneer u de medicatie inneemt, stopt u er dan mee?

Ja/Nee

5.

Ik neem mijn medicijnen alleen in wanneer ik ziek ben.

Ja/Nee

6.

Het is onnatuurlijk dat mijn geest en lichaam door medicijnen worden gecontroleerd.

Ja/Nee

7.

Mijn gedachten zijn helderder als ik medicijnen slik.

Ja/Nee

8.

Door de medicijnen te blijven gebruiken voorkom ik dat ik ziek word.

Ja/Nee

9.

Ik voel me raar, als een zombie, wanneer ik medicijnen gebruik.

Ja/Nee

10. Door de medicijnen voel ik me moe en sloom.

Ja/Nee

(t.b.v. een medicatie onderzoek)
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+ 31 13 4633369 / + 31 6 54645404

