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WHO performantiescore: conversietabel Lansky/Karnofsky 

 

De ‘WHO-score bij diagnose’ geeft de performantiescore van de patiënt weer op het ogenblik van diagnose 

(synoniemen: ECOG/Zubrod score). Ondanks het belang van deze score voor resultaatgerichte analyses (e.g. 

kwaliteitsindicatoren), wordt deze vaak niet bepaald of geregistreerd. Bovendien kan deze schaal moeilijk ingezet 

worden bij de beoordeling van kinderen. 

 

Omwille van bovenstaande redenen stelt het Belgisch Kankerregister voor om aanvullend de onderstaande en 

gelijkwaardige classificatiesystemen te gebruiken: 

- Lansky performantieschaal (voor patiënten < 16 jaar) 

- Karnofsky performantieschaal (voor patiënten ≥ 16 jaar) 

 
NB: De Lansky performantieschaal geldt ook voor kinderen die tussen 0 en 1 jaar oud zijn, aangezien er geen 

specifieke performantieschaal is voor deze leeftijdsgroep. 

 

De Lansky- en Karnofsky-score varieert van 100 tot 10 en kan geconverteerd worden naar de WHO-score (0-4) via de 

volgende conversietabel: 

 

WHO 

score 

Lansky/ 

Karnofsky 

score 

Lansky performantieschaal 

(< 16 jaar) 

Karnofsky performantieschaal 

(≥ 16 jaar) 

0 100 Volledig actief; normaal Normaal, geen klachten of ziekteverschijnselen 

1 90 Kleine beperkingen bij fysiek inspannende activiteiten In staat tot normale activiteit; minimale 

verschijnselen van ziekte 

80 Actief, maar wordt sneller moe In staat tot normale activiteit met inspanning  

2 70 Beperking in en minder tijd doorbrengend tijdens 

actief spel 

In staat voor zichzelf te zorgen; onmogelijk om 

normale activiteiten te verrichten of te werken 

60 Loopt rond; minimaal actief spel; houdt zich bezig 

met rustigere activiteiten 

Heeft occasioneel hulp nodig, maar is grotendeels in 

staat voor zichzelf te zorgen 

3 50 Kleedt zich aan maar ligt een groot deel van de dag 

neer; geen actief spel; in staat om deel te nemen aan 

alle rustige spelen en activiteiten 

Heeft aanzienlijk veel hulp nodig en frequente 

medische zorg 

40 Meestal in bed; neemt deel aan rustige activiteiten Invalide; heeft specifieke zorg en hulp nodig 

4 30 In bed; heeft assistentie nodig zelfs bij rustig spel Ernstig invalide; opname in ziekenhuis aange-geven 

maar niet meteen risico op overlijden  

20 In bed, vaak slapend; spel beperkt tot zeer passieve 

activiteiten 

Ernstig ziek; opname in ziekenhuis noodzakelijk; 

actieve ondersteuning vereist  

10 Komt niet uit bed; speelt niet Moribund 

(5) (0) Reageert niet; dood Overleden 

 

Gelieve de ‘WHO-score bij diagnose’ te registreren volgens de volgende regels: 

➢ WHO-score is beschikbaar 

→ registreer de WHO-score (los van de beschikbaarheid van de Lansky/Karnofsky-score) 

➢ WHO-score is niet beschikbaar maar de Lansky/Karnofsky-score wel 

→ registreer de geconverteerde WHO-score 

➢ Geen enkele score is beschikbaar 

→ registreer ‘Onbekend’ 

 

 


