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Glasgow Coma Schaal 

 

 

Dit document bevat 3 verschillende versies van de Glasgow Coma Schaal: 

 

1)  Glasgow Coma Schaal voor Volwassenen     Pag. 2 

2)  Glasgow Coma Schaal voor kinderen van 2 tot 5 jaar  Pag. 3 
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 Glasgow Coma Schaal voor Volwassenen 

 

 

  

Onderwerp Omschrijving Punten Score 

E=  

Openen van de Ogen 

De ogen worden spontaan geopend 

 

4  

De ogen worden pas geopend op 

aanspreken van de patiënt 

3 

De ogen worden pas geopend bij een 

pijnprikkel 

2 

De ogen blijven gesloten 

 

1 

V=  

Beste verbale reactie 

Helder en duidelijk bewust van de 

situatie 

5  

Verwarde conversatie maar wel in 

staat om te antwoorden op de vragen 

4 

Woorden zijn te verstaan maar vormen 

geen zinnen 

3 

De spraak is niet te verstaan 

 

2 

Geen enkel verbale response 

 

1 

M=  

Beste motorische reactie 

Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd 

 

6  

In staat zijn de pijn duidelijk te 

localiseren 

5 

In staat om een afwerende of 

wegtrekkende beweging te maken op 

een pijnprikkel 

4 

Armen en handen op krampachtige 

manier geplooid. Meestal benen 

gestrekt.  

3 

Armen en handen op krampachtige 

manier geplooid met naar 

buitengedraaide hand. Mogelijk alle 

spieren van het lichaam gespannen 

2 

Geen enkele lichamelijke reactie op 

een pijnprikkel 

1 

EMV-score: 

 

Totaalscore: 
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Glasgow Coma Schaal voor kinderen van 2 tot 5 jaar 

 

 

 

  

Onderwerp Omschrijving Punten Score 

E= Openen van de Ogen 

De ogen worden spontaan geopend 

 
4 

 

De ogen worden pas geopend op 

aanspreken van de patient 
3 

De ogen worden pas geopend bij een 

pijnprikkel 
2 

De ogen blijven gesloten 

 
1 

V= Uitdrukking 

Woorden of kleine zinnen in context 

van de situatie 
5 

 

Verwarde woorden 

 
4 

Aanhoudend huilen of krijsen 

 
3 

Alleen kreunen 

 
2 

Geen enkel verbale response 

 
1 

M=  

Beste motorische reactie 

Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd 6  

In staat zijn de pijn duidelijk te 

localiseren 
5 

In staat om een afwerende of 

wegtrekkende beweging te maken op 

een pijnprikkel 

4 

Armen en handen op krampachtige 

manier geplooid. Meestal benen 

gestrekt.  

3 

Armen en handen op krampachtige 

manier geplooid met naar 

buitengedraaide hand. Mogelijk alle 

spieren van het lichaam gespannen 

2 

Geen enkele lichamelijke reactie op 

een pijnprikkel 
1 

EMV-score: 

 

Totaalscore: 



4 
 

Glasgow Coma Schaal voor kinderen jonger dan 2 jaar 

 

Referentie:  

- Van den Brink; Leerboek Intensive Care-verpleegkunde, Elsevier Gezondheidszorg 2000 

- Glasgow Coma Schaal [cited 07-06-2012] . Available from: 

http://www.zorginformatiemodel.nl/1_documentatie/Doc_Obs_Glasgow_Coma_Scale_R01_V1.1

.pdf  

Onderwerp Omschrijving Punten Score 

E= Openen van de Ogen 

De ogen worden spontaan geopend 

 

4  

De ogen worden pas geopend op 

aanspreken van de patiënt 

3 

De ogen worden pas geopend bij een 

pijnprikkel 

2 

De ogen blijven gesloten 

 

1 

V= Uitdrukking 

Lacht of huilt zachtjes 

 

5  

Huilt en is onpasselijk 

 

4 

Aanhoudend huilen of krijsen 

 

3 

Kreunen en onruistig/rusteloos 

 

2 

Geen enkel verbale response 

 

1 

M=  

Beste motorische reactie 

Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd 6  

In staat zijn de pijn duidelijk te 

localiseren 

5 

In staat om een afwerende of 

wegtrekkende beweging te maken op 

een pijnprikkel 

4 

Armen en handen op krampachtige 

manier geplooid. Meestal benen 

gestrekt.  

3 

Armen en handen op krampachtige 

manier geplooid met naar 

buitengedraaide hand. Mogelijk alle 

spieren van het lichaam gespannen 

2 

Geen enkele lichamelijke reactie op 

een pijnprikkel 

1 

EMV-score: 

 

Totaalscore: 
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