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Bijlage 1. Kings PD Pijn schaal 
 
 
Patiënt:  
 
Geb. datum: 
 
Deze schaal is ontworpen om de verschillende typen en patronen van pijn accuraat te 
beschrijven die uw patiënt gedurende de laatste maand heeft ervaren als gevolg van de 
ziekte van Parkinson of daaraan gerelateerde medicatie. 
 
Elk symptoom moet gescoord worden op de volgende gebieden 
 
Ernst            0 = geen 
                    1 = mild (symptomen zijn aanwezig, maar worden niet als erg hinderlijk ervaren)                                                                          
                    2 = matig (enig ongemak of hinder voor de patiënt) 
                    3 = ernstig (voornaamste bron van ongemak of hinder voor de patiënt) 
 
Frequentie 
                     0 = Nooit 
                     1 = Zelden 
                     2 = Vaak (1x/week) 
                     3 = Frequent (paar keer per week) 
                     4 = Zeer frequent (dagelijks of continu) 
 

 
 Ernst  

(0 – 3) 
Frequentie 
(0 – 4) 

Frequentie  
x Ernst 

Domein 1: Musculoskeletale pijn 
1. Heeft de patiënt pijn rond de gewrichten? 

(Inclusief gewrichtspijn) 
 

   

Domein 2: Chronische pijn 
2. Heeft de patiënt pijn diep in het lichaam? 

(Een gegeneraliseerde, constante, doffe 
pijn – centrale pijn) 

3. Heeft de patiënt pijn gerelateerd aan een 
intern orgaan? (bijv. pijn rond de lever, 
maag of darmen – viscerale pijn) 

   

   

Totale score domein 2  

Domein 3: Fluctuerende pijn 
4. Heeft de patiënt dyskinetische pijn? (pijn 

gerelateerd aan abnormale onwillekeurige 
bewegingen?) 

5. Heeft de patiënt dystonieën gedurende ‘off’ 
perioden in een specifiek gebied? (in het 
gebied van de dystonie) 

6. Heeft de patiënt pijnen gerelateerd aan ‘off’ 
perioden? (pijn in het hele lichaam of in 
gebieden op afstand van dystonieën) 

   

   

   

Totale score domein 3  
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Ernst  
(0 – 3) 

Frequentie 
(0 – 4) 

Frequentie 
x Ernst 
 

Domein 4: Nachtelijke pijn 
7. Heeft de patiënt pijn bij trekkende 

bewegingen gedurende de nacht of een 
onprettig brandend gevoel in de benen dat 
verbetert bij beweging? 

8. Heeft de patiënt pijn bij moeilijk draaien in 
bed gedurende de nacht? 

   

   

Totale score domein 4  

Domein 5: Oro-faciale pijn 
9. Heeft de patiënt pijn bij het kauwen? 
10. Heeft de patiënt pijn als gevolg van 

tandenknarsen gedurende de nacht? 
11. Heeft de patiënt een brandend gevoel in de 

mond? 

   

   

   

Totale score domein 5  

Domein 6: Verkleuring, oedeem/zwelling 
12. Heeft de patiënt een brandende pijn in de 

benen? (vaak geassocieerd met zwelling of 
dopaminerge behandeling) 

13. Heeft de patiënt een gegeneraliseerde pijn 
in de onderbuik? 

   

   

Totale score domein 6  

Domein 7: Radiculaire pijn 
14. Heeft de patiënt last van schietende pijnen 

of het gevoel van speldenprikken in de 
benen? 

   

Totale score domein 7  

                                                                                                 Totale Score 
(Alle domeinen) 

 

 
 
 


