
Checklist voor pijnscore bij dementie  ( Pacslac-D) 

Datum:                                                          Tijdstip beoordeling: 

Naam bewoner: 

Doel: Deze checklist wordt gebruikt om pijn te beoordelen bij patiënten met dementie die 

geen of slechts beperkte mogelijkheden hebben te communiceren. 

Instructies: Kruis aan welke items van de Pacslac voorkomen tijdens de periode waarin je 

geïnteresseerd bent. De scores per subschaal kan worden berekend door de aantal kruisjes 

per subschaal op te tellen. Door alle subschaal scores op te tellen berekent u de totale 

score. 

Gelaat         Aanwezig 

Uitdrukking van pijn  

Een specifiek geluid of uiting van pijn( au of oef)  

Wenkbrauwen fronsen  

grimas  

Rimpels in voorhoofd  

Kreunen en kermen  

Verandering in ogen( scheel kijken, mat, helder, meer bewegen  

Pijnlijke plek aanraken van vasthouden  

Pijnlijke plek beschermen  

terugtrekken  

Verzet/afweer  

Verbale agressie  

Fysieke agressie( slaan, duwen, schoppen)  

Geërgerd ( geagiteerd)  

achteruitdeinzen  

Niet aangeraakt worden  

Niet coöperatief/weerstand tegen zorgverlening  

Sociaal emotioneel/stemming  

Nors/prikkelbaar  

Schreeuwen/krijsen  

Donkere blik  

Verdrietige blik  

Geen mensen in de buurt laten komen  

Ontsteld/ontdaan  

Blozend, rood gelaat  

rusteloos  

Subschaal scores: 

Gelaat; 

Verzet/afweer: 

Sosiaal emotioneel/stemming:                                                                       Totale score……….. 



Instructie: 

De schaal score is `n hulpmiddel 

Goed observeren is van wezenlijk belang. Scoor wat je ziet na `n periode van korte 

observatie., dus b.v na de verzorging. Interpreteer niet wat u ziet, geef er geen betekenis 

aan. Scoor alles wat je ziet, ook wat normale uitingen zijn voor `n bewoner, zoals b.v. 

rimpels, of kreunen. Denk niet bij voorbaat dat een gedraging hoort bij dementie. Het kan 

zijn dat het inderdaad hoort bij de persoon en niets met pijn te maken heeft, maar het kan 

ook `n uitingen van onderliggende pijn zijn.  

Om te oefenen kun je samen met je collega`s `n aantal bewoners observeren en overleg 

daarna de score samen. 

Een score van 4 of hoger duidt mogelijk op pijn. Indien bij drie opeenvolgende observaties 

een score van 4  of hoger wordt gevonden, wordt het traject ingezet waarbij getracht wordt 

de mogelijke oorzaak van de pijn te laten achterhalen waarna, indien nodig, medicatie 

wordt gestart. 

 

Verklaringen van enkele van de items: 

 Uitdrukking van pijn: onrustige/gespannen algehele pijnlijke uitdrukking. 

 Een specifiek geluid van pijn: “oef”, verbale uitingen zoals “au”. 

 Grimas: verwrongen blik/aangespannen  gezicht. 

 Kreunen/kermen: persoon maakt `n klagend of monotoon geluid 

 Niet aangeraakt willen worden: geeft verbaal of non-verbaal aan niet aangeraakt te 

willen worden. 

 Weerstand tegen zorgverlening; verzet 

 Fysieke agressie; gewelddadig, wat zich uit in wegduwen, schoppen, krabben, slaan. 

 Verbale agressie: schelden, luid roepen 

 Schreeuwen en krijsen:  

 Donkere blik; boos, stemminslading 

 Ontsteld: zichtbaar ontdaan,  geschrokken, verslagen 

 Blozend, rood gelaat. 

 

 

 

 

 

 

 


