BMQ-specific
UW IDEEEN OVER UW MEDICIJNEN

Wij willen u graag een aantal vragen stellen over hoe u persoonlijk denkt over de medicijnen die aan u
voorgeschreven zijn. Hieronder staat een aantal uitspraken die andere mensen ooit gedaan hebben over hun
medicijnen. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze uitspraken door een kruisje te zetten in
het vakje dat het beste uw mening weergeeft.
Er zijn geen goede of foute antwoorden. Wij zijn benieuwd naar uw persoonlijke mening.
Hoe denkt u over DE MEDICIJNEN DIE U
VOORGESCHREVEN KRIJGT?
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Op het moment hangt mijn gezondheid af van mijn
medicijnen











Ik maak me zorgen over het feit dat ik medicijnen moet
nemen











Mijn leven zou erg moeilijk zijn zonder medicijnen











Soms maak ik me zorgen over de effecten die mijn
medicijnen op de lange termijn kunnen hebben











Zonder mijn medicijnen zou ik heel ziek zijn











Ik ben onvoldoende op de hoogte van wat mijn
medicijnen doen











Mijn toekomstige gezondheid hangt af van mijn
medicijnen











Mijn medicijnen ontwrichten mijn leven











Soms ben ik bang dat ik té afhankelijk zal worden van
mijn medicijnen











Mijn medicijnen voorkomen dat ik verder achteruit ga











Deze medicijnen hebben onplezierige bijwerkingen











BMQ-general
UW IDEEEN OVER MEDICIJNGEBRUIK IN HET ALGEMEEN

Graag willen we ook weten hoe u denkt over medicijnen in het algemeen. Hier volgen uitspraken die andere mensen
hierover hebben gedaan. Wij verzoeken u aan te geven in hoeverre u het met deze uitspraken eens of oneens bent, door
het hokje dat het beste uw mening weergeeft aan te kruisen.
Hoe denkt u over MEDICIJNEN IN HET ALGEMEEN?
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Artsen schrijven teveel medicijnen voor











Mensen die medicijnen gebruiken zouden de
behandeling zo nu en dan moeten onderbreken











De meeste medicijnen zijn verslavend











Natuurlijke middelen zijn veiliger dan medicijnen











Medicijnen doen meer kwaad dan goed











Alle medicijnen zijn vergif











Artsen vertrouwen teveel op medicijnen











Als artsen meer tijd hadden voor hun patiënten
zouden ze minder medicijnen voorschrijven
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