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Perceptie van inhalatiecorticosteroïde voorspelt therapietrouw
Anne Leendertse

Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden is belangrijk voor de 
beheersing van astma, maar slechts 40-60% van de astmapatiënten 
volgt deze therapie volgens voorschrift. Om dit therapietrouw-
probleem te onderzoeken hebben Menckeberg e.a. gekeken naar  
de perceptie van de patiënt. Zij onderzochten of de perceptie van 
medicijnen in het algemeen en die van inhalatiecorticosteroïden in 
het bijzonder een mogelijke barrière vormt voor de therapietrouw. 
Dit deden zij in een dwarsdoorsnede-onderzoek bij patiënten van 18 
tot 45 jaar die ten minste twee keer in 12 maanden in de openbare 
apotheek kwamen met een recept voor een inhalatiecorticosteroïde. 
Voor het meten van de perceptie gebruikten zij de Beliefs about 
Medicines Questionnaire (BMQ) met vragen over noodzaak van het 
gebruik van het geneesmiddel en vragen over zorgen over het 
geneesmiddel. Als maat voor therapietrouw gebruikten zij aflever-
gegevens uit het apotheekinformatiesysteem en vroegen zij de 
therapietrouw na bij de patiënt met behulp van de Medication 
Adherence Report Scale (MARS) met vragen over het gedrag van de 
patiënt.
Van de geselecteerde patiënten uit 11 openbare apotheken vulden 
238 (51%) de vragenlijsten in. Bij beide maten voor therapietrouw 
werd een correlatie gevonden tussen de perceptie van de patiënt en 

de therapietrouw. Bij de subjectieve rapportage over therapietrouw 
en bij de objectieve aflevergegevens werd een negatieve correlatie 
gezien (r = 0,38 respectievelijk 0,32) met de percepties van de 
noodzaak en van de zorgen rond het gebruik van een inhalatiecorti-
costeroïde. De resultaten laten zien dat deze percepties een indicatie 
geven voor het daadwerkelijke gebruik van het geneesmiddel. Bij 
patiënten die weinig noodzaak zagen tot het gebruik van inhalatie-
corticosteroïden en zich veel zorgen maakten over het gebruik 
ervan, was de therapietrouw het laagst. Bij patiënten die de 
noodzaak van het gebruik inzagen en zich daarover weinig zorgen 
maakten, was de therapietrouw het hoogst.
De onderzoekers concluderen dat de BMQ een geschikt instrument 
is om de therapieontrouw te voorspellen en om de barrières voor 
therapietrouw in kaart te brengen. Zij raden aan deze barrières te 
bespreken en de percepties waar nodig te corrigeren om zo het 
gedrag van de patiënt te beïnvloeden.
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