
B. ABNORMAL INVOLUNTARY MOVEMENT RATING SCALE (AIMS) 

Gelaats- en 
mondbewegingen 

B1 MIMISCHE SPIEREN, bijvoorbeeld bewegingen van het 
voorhoofd, wenkbrauwen, rondom de ogen, wangen, alsmede 
fronsen, knipogen, glimlachen, grimasseren. 

Geen                                                                        0 
minimaal (kan bovengrens van normaal zijn)      1 
licht                                                                         2 
middelmatig                                                            3 
zwaar                                                                       4 

 B2 LIPPEN EN RONDOM DE MOND, bijvoorbeeld lippen spitsen, 
smakken, mummelen. 

Geen                                                                        0 
minimaal (kan bovengrens van normaal zijn)      1 
licht                                                                         2 
middelmatig                                                            3 
zwaar                                                                       4 

 B3 KAAK, bijvoorbeeld bijten, kauwen, mond steeds openen, zijwaartse 
bewegingen. 

Geen                                                                        0 
minimaal (kan bovengrens van normaal zijn)      1 
licht                                                                         2 
middelmatig                                                            3 
zwaar                                                                       4 

 B4 TONG. Scoor alleen de toename in beweging in en uit de mond, niet 
het onvermogen de beweging te onderdrukken.  

Geen                                                                        0 
minimaal (kan bovengrens van normaal zijn)      1 
licht                                                                         2 
middelmatig                                                            3 
zwaar                                                                      4 

Bewegingen van 
de ledematen 

B5 BOVENSTE LEDEMATEN (armen, polsen, handen en vinge rs). Behelst 
mede choreatische bewegingen (bijvoorbeeld snelle, objectief zinloze, 
onregelmatige, spontane bewegingen), athetotische bewegingen (bijvoorbeeld 
langzame, onregelmatige langzame golfbewegingen). 

 Tremor niet meetellen (ritmisch, regelmatig, herhaald aanwezig). 

Geen                                                                        0 
minimaal (kan bovengrens van normaal zijn)      1 
licht                                                                         2 
middelmatig                                                            3 
zwaar                                                                       4 

 B6 ONDERSTE LEDEMATEN (benen, knieën, enkels, tenen), 
bijvoorbeeld  zijwaarts bewegen van de knieën, voet spannen, met 
voorvoet of hiel op de grond tikken. 

Geen                                                                        0 
minimaal (kan bovengrens van normaal zijn)      1 
licht                                                                          2 
middelmatig                                                            3 
zwaar                                                                       4 

Rompbewegingen
  

B7 NEK, SCHOUDERS, HEUPEN, bijvoorbeeld schokken, draaien, 
bekken kantelen, samentrekken. 

Geen                                                                        0 
minimaal (kan bovengrens van normaal zijn)      1 
licht                                                                          2 
middelmatig                                                            3 
zwaar                                                                       4  

Globale 
beoordelingen
  

B8 ERNST van de abnormale bewegingen. Geen, normaal                                                        0  
Minimaal                                                                1 
Licht                                                                       2 
Middelmatig                                                           3 
Zwaar                                                                     4 

 B9 INVALIDERING  tengevolge van abnormale bewegingen. Geen, normaal                                                        0  
Minimaal                                                                1 
Licht                                                                       2 
Middelmatig                                                           3 
Zwaar                                                                     4 

 B10 PATIENT'S BEWUSTZIJN van de abnormale bewegingen. Scoor 
alleen mededeling van patiënt zelf. 

Geen, normaal                                                        0  
Minimaal                                                                1 
Licht                                                                       2 
Middelmatig                                                           3 
Zwaar                                                                     4 

Tandstatus B11 Momenteel problemen met tanden en/of prothesen Neen                                                                         
Ja                                                                            1  

 B12 Heeft de patiënt gewoonlijk een kunstgebit in ? Neen                                                                       0 
Ja                                                                            1 

 


