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Houding ten aanzien van medicatie (10 items) 
• In te vullen door de patiënt (DAI-10; verkorte versie) 
 
 
Het doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in wat patiënten vinden van het gebruik 
van psychiatrische medicatie en wat hun ervaringen zijn met deze medicatie. 
 
Lees iedere uitspraak en beslis of deze op u van toepassing is of niet. Als de uitspraak 
(grotendeels) op u van toepassing is, kruis het vakje achter de uitspraak onder mee eens aan. 
Als de uitspraak (grotendeels) niet op u van toepassing is, kruis het vakje achter de uitspraak 
onder mee oneens aan. 
 
Beantwoord iedere vraag. Denk er aan uw eigen mening te geven – er zijn geen goede of 
foute antwoorden. Wacht niet te lang bij het beantwoorden van een vraag. 
 
De medicatie waarnaar verwezen wordt in de vragen betreffen alleen psychiatrische 
medicatie. 
 

  Mee eens Mee oneens 

1 Voor mij persoonlijk wegen de voordelen van medicatie 
op tegen de nadelen. 

0 0 

2 Ik voel me vreemd, als een ‘zombie’, als ik medicatie 
gebruik. 

0 0 

3 Ik neem medicijnen uit eigen vrije wil. 0 0 
4 Door medicijnen voel ik me meer ontspannen. 0 0 
5 Door medicatie voel ik me moe en duf. 0 0 
6 Ik neem medicatie alleen als ik ziek ben. 0 0 
7 Ik voel me normaler als ik medicatie gebruik. 0 0 
8 Het is onnatuurlijk voor mijn lichaam en geest om 

beheerst te worden door medicijnen. 
0 0 

9 Mijn gedachten zijn helderder als ik medicatie gebruik. 0 0 
10 Door medicijnen te blijven gebruiken kan ik voorkomen 

dat ik ziek word. 
0 0 

 
 


