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Bijlage 1 

 

De Palliative Performance Scale (PPSv2) 
 

 

PPS  

Level 

 

Mobiliteit Activiteit & tekens van ziekte Zelfzorg 
Inname van 

voedsel en drank 
Bewustzijnsniveau 

 

PPS 

100% 

 

Volledig 
Normale activiteit & werk 

Geen ziektetekens 
Volledig 

Normaal 
Volledig bewust 

 

PPS 90% 

 

 

Volledig 
Normale activiteit & werk 

Enkele ziektetekens 
Volledig Normaal Volledig bewust 

 

PPS 80% 

 

 

Volledig 
Normale activiteit & werk met 
moeite 

Enkele ziektetekens 

Volledig 
Normaal of 

verminderd 
Volledig bewust 

PPS 70% 

 
Verminderd 

Niet in staat om normale activiteit/ 
werk uit te voeren 

Duidelijke ziektetekens 

Volledig 
Normaal of 

verminderd 
Volledig bewust 

 

PPS 60% 

 

 

Verminderd 
Niet in staat hobby /huishoudelijke 
taken uit te voeren 

Duidelijke ziektetekens 

Af en toe hulp 

nodig 

Normaal of 

verminderd 

Volledig bewust 

of verwardheid 

 

PPS 50% 

 

 

Vooral 

zitten/liggen 

Niet in staat om ook maar enig 
werk uit te voeren 

Uitgebreide ziektetekens 

Veel hulp nodig 
Normaal of 

verminderd 

Volledig bewust of 
slaperig 

of verwardheid 

 

PPS 40% 

 

 

Vooral in bed 
Niet in staat de meeste activiteiten 
uit te voeren  

Uitgebreide ziektetekens 

Bijna volledige 

zorg nodig 

Normaal of 

verminderd 

Volledig bewust of 
slaperig 

+/- verwardheid 

 

PPS 30% 

 

 

Volledig 

bedlegerig 

Niet in staat enige activiteiten uit 
te voeren 

Uitgebreide ziektetekens 

Volledige zorg  verminderd 
Volledig bewust of 

slaperig 

+/- verwardheid 

 

PPS 20% 

 

 

Volledig 

bedlegerig 

Niet in staat enige activiteiten uit 
te voeren 

Uitgebreide ziektetekens 

Volledige zorg 
Minimaal tot alleen 

slokjes 

Volledig bewust of 
slaperig 

+/- verwardheid 

 

PPS 10% 

 

 

Volledig 

bedlegerig 

Niet in staat enige activiteiten uit 
te voeren 

Uitgebreide ziektetekens 

Volledige zorg Alleen mondzorg slaperig of coma 

 

PPS 0% 

 

 

Overleden - - - 
- 

 

Een PPS level wordt bepaald door van links naar rechts te lezen en zo een best passend horizontaal niveau te 

vinden. Begonnen wordt met de linker kolom (mobiliteit) naar beneden te lezen en bij het best passend 

mobiliteitsniveau te stoppen. Vervolgens leest u horizontaal naar rechts en kiest u van daar uit het best passende 

niveau, naar boven of naar beneden. Op die manier bepaalt u in elke kolom het best passende niveau. 

Normalerwijze overwegen linker kolommen over rechter kolommen. Zie ook de Definitie van de begrippen 

achterzijde.  
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Definitie van termen voor de PPSv2 

 

 


