
Bijlage 3 COMFORT © schaal 

ALERTHEID 
Diep in slaap (ogen dieht, geen reactie op omgeving) 
Licht in slaap (ogen grotendeels gesloten, af en toe reactie) 2 __ _ 
Slaperig (kind sluit vaak zijn ogen, reageert minder op omgeving) 3 __ _ 
Wakker en alert (kind reageert op omgeving) 4 __ _ 
Wakker en hyper-alert (overdreven reactie op veranderingen) 5 __ _ 

KALMTE / AGITATIE 
Kalm (kind lijkt helder en rustig) 
Licht angstig (kind toont lichte onrust) 2, __ _ 
Angstig (kind lijkt onrustig maar kan zich beheersen) 3, __ _ 
Zeer angstig (kind lijkt zeer onrustig, kan zich nog net beheersen) 4: __ _ 
Paniekerig (emstige onrust met verlies van beheersing) 5, __ _ 

ADEMHALlNGSREACTIE 
Geen hoesten en geen spontane adembaling 1 __ _ 
Spontane ademhaling met weinig of geen reactie op de beademing 2, __ _ 
Af en toe hoesten ofverzet tegen de ventilator 3, __ _ 
Ademt actieftegen de ventilator in ofhoest regelmatig 4: __ _ 
Vecht tegen de ventilator; hoesten, verslikken, tegenademen 5 __ _ 

HUILEN 
Geen huilgeluiden 
Af en toe snikken ofkreunen (nasnikken) 
Jengelen of dreinen (monotoon geluid) 
Huilen 
Schreeuwen ofkrijsen 

L1CHAAMSBEWEGING 
Geen beweging 
Incidentele (3 ofminder) kleine bewegingen 
Frequente (meer dan 3) kleine bewegingen 
Heftige bewegingen met armen en benen 
Heftige bewegingen ook met romp en hoofd 
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2 __ _ 
3 __ 
4 __ 
5 __ _ 

2 __ _ 
3 __ 
4 __ _ 
5 __ 
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Naam kind: _____ _ 
Datum: 

Arteriele lijn 
Beaderning 

ja/nee 
ja/nee 

Tijd: Observator: _______ _ 

SPIERSPANNING 
Spieren volledig ontspannen; geen spierspanning 
Verminderde spierspanning; minder weerstand dan normaal 
Normale spierspanning 
Toegenomen spierspanning en buiging van vingers en tenen 
Extreme spierstijfheid en buiging van vingers en terren 

GELAATSSPANNING 

1 __ 
2. __ _ 
3, __ 
4 __ 
5 __ 

Gezichtsspieren volkomen ontspannen 1 __ _ 
Nonnale spanning van het gelaat 2 __ _ 
Spanning duidelijk in sommige gelaatsspieren (niet aanhoudend) 3 __ _ 
Spanning duidelijk in aIle gelaatsspieren (aanhoudend) 4 __ _ 
Gelaatsspieren vervvrongen en in eeo grimas 5 __ _ 

HARTSLAG BASELINE_-,-_-,--c-_-;-_ 
Hartslag is verlaagd (1-6 waarden onder de ondergrens) 1 __ _ 
Hartslag vah steeds binnen de grenswaarden 2 __ _ 
Incidentele verhogingen (1-3 waarden boven de bovengrens) 3 __ _ 
Regelmatige verhogingen (4 of 5 waarden boven de bovengrens) 4 __ _ 
Hartslag is steeds verhoogd (6 waarden boven de bovengrens) 5 __ _ 

BLOEDDRUK BASELINE ____ ~~ 
Bloeddruk is verlaagd (l~6 waarden onder de ondergrens) 1 __ _ 
Bloeddruk valt steeds binnen de grenswaarden 2. __ _ 
Incidentele verhogingen (1-3 waarden boven de bovengrens) 3, __ _ 
Regelmatige verhogingen (4 of 5 waarden boven de bovengrens) 4, __ _ 
Bloeddruk is steeds verhoogd (6 waarden boven de bovengrens) 5, __ _ 

TOTAAL 

Bijzonderheden: ____________________ _ 
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