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Bewaar dit document in het dossier en informeer uw patiënt dat hij/zij contact met een lid van zijn/haar CF-zorgteam kan opnemen voor eventuele vragen over dit initiatief.

(visuele analoge schaal voor therapietrouw en -ontrouw)
VASANA  Visual Analogue Scale for Adherence and Non-Adherence

Dit document wordt gebruikt ter ondersteuning van uw gesprekken met uw patiënt.
Selecteer een onderwerp en vraag uw patiënt om op de schaal aan te geven hoe 
goed het met hem/haar gaat. Bewaar dit formulier en beoordeel de situatie opnieuw 
bij het volgende bezoek, om zo de voortgang te volgen.

TIJD: :U MU MDATUM: / /D M J JD M J J

Ik ga dit helemaal niet nemen/doen Ik ga dit nemen/doen zoals mij dat is geadviseerd

XIk worstel hier erg mee

XHet zou op dit gebied wel beter met me kunnen

X

X

Het gaat op dit gebied goed met me

Ik wil hier vandaag graag over praten
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