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Glasgow Coma Scale / EMV 
GCS: 
De Glasgow Coma Scale afgekort als GCS is een methode voor het meten van het 
bewustzijnsniveau aan de hand van drie factoren. De score geeft een indicatie voor het 
uiteindelijke behandelresultaat van de patiënt. Door meermaals testen wordt het mogelijk 
veranderingen in het bewustzijn te volgen en bij bepaalde scores actie te ondernemen.  
De GCS wordt veel gebruikt door de ambulancedienst en in ziekenhuizen en maakt onderdeel 
uit van het ATLS protocol.  
EMV: 
De GCS wordt vaak afgekort als EMV-score, soms worden de items ook los opgeschreven als 
EMV-score, zodat men weet op welke items er wat gescoord is. Dat ziet er uit als E2-M3-V3. 
De score wordt bepaald door het toedienen van een prikkel: aanspreken, aanraken, 
pijnprikkel. De reactie op de toegediende prikkel wordt geschoord op drie items: de reactie 
met de ogen (Eyes of E), de reactie met de ledematen (Motoriek of M) en de verbale reactie 
(Verbal of V)  

Eyes: actief openen van de ogen 

1. geen enkele reactie op een pijnprikkel met de ogen 
2. bij pijnprikkel worden de ogen geopend 
3. bij aanspreken worden de ogen geopend 
4. de ogen zijn/gaan spontaan open 

Motor: beste motorische reactie van de ledematen (extremiteiten) 

1. geen enkele motorische reactie  
2. abnormaal strekken  (extensie/decerebratie)) 
3. abnormaal buigen (flexie/decorticatie)) 
4. terugtrekreactie op pijn 
5. lokaliseert pijnprikkel 
6. kan opdrachten van de hulpverlener uitvoeren (bv steek 2 vingers op) 

Verbal: beste verbale reactie 

1. geen enkel geluid  
2. alleen onverstaanbare klanken  
3. antwoordt onsamenhangend 
4. antwoordt verward 
5. normale en adequate taal, antwoordt georiënteerd 

De scores worden bij elkaar opgeteld en vormen samen de GCS-score. Een lagere totaal GCS-
score betekent een diepere bewusteloosheid en dus een slechtere toestand van het slachtoffer.  
- Max 15 punten: geen neurologische uitvalsverschijnselen 
- 13-15: licht letsel 
- 9 -12: matig letsel 
- <8: ernstig letsel, diep bewusteloos, indicatie voor intuberen 
- 3: zeer ernstig, slechte indicatie voor overlevingskansen 
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Bronnen: - Boek PHTLS,  - Eerste Hulp Wiki, internet 


