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De MENTOR-tool tijdens poliklinische controle 
van patiënten met een dwarslaesie en neurogene 
darmdysfunctie

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van 
patiënten en professionals.



Neurogene darmproblemen bij dwarslaesie

• Eén van de belangrijkste beperkingen, grote impact op het dagelijks functioneren en
QoL.¹

• In chronische fase: misselijkheid, diarree, obstipatie en fecale incontinentie.²
• Fecale incontinentie onvoorspelbaar, 62% ervaart negatieve invloed op QoL.³˒⁴
• Emotionele impact, schaamte en vernedering.⁵
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Behandeling in de praktijk

• Individueel, stapsgewijs, hiërarchisch.⁶˒⁷
• Bristol Stool scale voor evaluatie darmbeleid.⁷
• Conservatieve methoden op lange termijn meest

gebruikt.⁸
• Weinig ontevredenheid over darmbeleid (15-20%).¹˒⁸
• Mogelijk door lage verwachting of onvoldoende kennis. 

¹˒²˒⁸
• Praktijkervaring: patiënten alarmeren laat bij klachten
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MENTOR-tool

• MENTOR = Monitoring Efficacy of Neurogenic bowel 
dysfunction Treatment On Response⁹

• 3-delige vragenlijst
• Neurogenic bowel dysfunction score (NBD-score)¹⁰
• Patiënttevredenheidsscore
• Special attention symptoms (SAS)

• MENTOR-wiel

9. Emmanuel A, Krogh K, Kirshblum S, Christensen P, Spinelli M, van Kuppevelt D, et al. Creation and validation of a new tool  for monitoring efficacy of 
neurogenic bowel dysfunction treatment on response: the MENTOR tool. Spinal Cord 2020 Jul;58(7):795-802.
10. Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 2006 Oct;44(10):625-31



Doelstelling

• Inzicht verkrijgen in de ervaringen met MENTOR-tool
• Meerwaarde van MENTOR-tool tijdens consulten bepalen
• Aanbeveling doen t.a.v. implementatie, ook in andere centra voor dwarslaesierevalidatie



Onderzoeksvragen

• “Hoe ervaren mensen met een dwarslaesie in de chronische fase met neurogene
darmproblemen het gebruik van de MENTOR-tool tijdens een poliklinisch consult met de 
revalidatiearts, verpleegkundig specialist of physician assistant?”

• “Hoe ervaren professionals (revalidatieartsen, physician assistants of verpleegkundig
specialisten) het gebruik van de MENTOR-tool tijdens poliklinische consulten met 
patiënten met een dwarslaesie in de chronische fase met neurogene darmproblemen?”



Methode

• Kwalitatieve survey

• MENTOR-tool tijdens multidisciplinaire nazorgpoli

• Doelgerichte steekproef:
Ø12 patiënten
Ø2 professionals (revalidatiearts en verpleegkundig specialist)

• Topic interviews 

• Thematische analyse met MAXQDA.

• September – November 2020



In- en exclusiecriteria

Inclusie
• dwarslaesiepatiënten met 

neurogene darmproblemen
• ≥18 jaar

Exclusie:
• Acute fase (TSI ≤ 6 maanden), 

vanwege de spinale shockfase¹¹
• Beperkt in staat Nederlandse taal te 

lezen of begrijpen of 
• Ernstige cognitieve problemen

11. Van Asbeck FW, Van Nes IJ. W. Handboek Dwarslaesie Revalidatie. 3th ed. Assen: Koninklijke van Gorcum; 2016.



Kenmerken
deelnemers
• TSI = time since injury (duur sinds

dwarslaesie)

• AIS =  ASIA Imparement Scale.¹²
AIS- A: complete dwarslaesie. AIS B 
t/m D = incomplete laesies

• ASIA =  American Spinal Injury
Association

12. Kirshblum SC, Burns SP, Biering-Sorensen F, Donovan W, Graves DE, Jha A, et al. International standards for neurological classification of spinal cord injury (revised 2011). J Spinal Cord Med
2011 Nov;34(6):535-46.
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1 75 m 7 C3 AIS B rolstoel geel 

Laxantia, 
klysma/ 
manueel 
verwijderen  

Ja   

 
2 55 m 6 C4 AIS C rolstoel groen 

Laxantia, 
klysma ≥ HBO 

Nee  

3 42 m 18 C7 AIS A rolstoel rood Darmspoelen onbekend Nee  
4 38 m 2.5 L1 AIS D lopen groen Orale laxantia ≤ MBO Nee 
5 37 m 5 C5 AIS C lopen rood Orale laxantia ≤ MBO Ja  
6 72 m 10 T9 AIC D lopen geel Spontaan ≤ MBO Ja  
 
7 30 m 5 C7 AIS D lopen rood 

Laxantia, 
klysma ≤ MBO 

 
Ja  

 
8 61 v 5 T4 AIS A rolstoel geel 

Laxantia, 
klysma ≤ MBO 

 
Nee  

9 64 v 1 T2 AIS A rolstoel geel Laxantia ≥ HBO Nee 
10 66 v 56 T9 AIS D lopen groen Spontaan ≥ HBO Nee  
11 66 m 44 C5 AIS D rolstoel rood Laxantia ≥ HBO Nee  
12 50 v 2 T4 AIS A rolstoel geel Orale laxantia ≥ HBO Ja 

 



Kenmerken
professionals

Respondent Geslacht Functie Werksetting Duur ervaring 
MENTOR-tool 

13 v Revalidatiearts Revalidatiecentrum 
polikliniek 

4 maanden 

14 v Verpleegkundig 
specialist  

Revalidatiecentrum 
polikliniek 

4 maanden 

 





Thema’s

Patiënten:
• Voorbereid zijn
• Bespreekbaarheid
• Inzichtgevend
• Positief
• Herkenning

Professionals:
• Voorbereid zijn
• Bespreekbaarheid
• Inzichtgevend
• Positief
• Beleid makkelijker aanpassen



Voorbereid zijn

Patiënten:
• “En je ziet ook dingen van, ja zaken waarvan 

je dacht van: oh ja, dat wordt gevraagd. Hoe 
zit dat bij mij?” (respondent 11)

• “Nou nee, nou nee ja, voor mij niet, ik bedoel 
uh, mijn kop doet het nog goed, dus ik weet 
het heel goed op, op te bouwen” (respondent 
2). 

Professionals:
• “En aan de andere kant merk ik ook wel de 

patiënt beter voorbereid is op de vragen die ik 
op hem ga afvuren. Die hebben ze allemaal al 
een keer doorgenomen.” (respondent 13)



Bespreekbaarheid

Patiënten:
• “je hebt al wat dingen ingevuld, dus je hebt ook 

een echt iets concreets om over te praten.” 
(respondent 12)

• “het voorzetje er al is en dan, dan is het 
makkelijker om aan de hand daarvan uhm... Ja, 
daar kan ik me iets bij voorstellen” (respondent 
10).

Professionals:
• “en wat ik nu zelf vind is dat het maakt dat we 

gestructureerder onze vragen stellen. Ik denk 
hierdoor ook zelf vaker aan die rode vlaggen, 
merk ik. En ik denk er ook meer bij na dat ik die 
patiënten nog eens goed vraag: "Ben je 
tevreden of niet?"” (respondent 13). 



Inzichtgevend

Patiënten:
• “Daardoor kwam ik er ook achter dat ik 

natuurlijk niet op de top was, omdat het niet 
groen is” (respondent 7).

• “Dus dat is voor de patiënt, is dat natuurlijk wel 
veel makkelijker en voor jullie ook weer een stap 
makkelijker om het uit te leggen in de 
makkelijkere Jip en Janneke taal om het zo 
zeggen”(respondent 5).

Professionals:
• “En dan, dan krijg je toch een bepaalde score 

waardoor je dan denkt: ‘hé, het kan ook anders 
hè’. Je kan het ook anders aanvliegen of, of anders 
kijken of er een ander behandelplan op zetten 
bijvoorbeeld.” (respondent 14)



Positief

Patiënten:
• “Ja, ik weet niet. Ik voel me gewoon gerust, ik 

voel me gerustgesteld. (respondent 4)

• “Nou, dan weet je in ieder geval waar je aan 
toe bent. Dat is heel kort gezegd.” (respondent 
6)

• “We hebben die schrijf helemaal niet ter sprake 
gehad.”(respondent 1).

Professionals:
• “Ik merk dat ik het uh, een uh, nou ja, dat ik het 

wel een aanvulling vind. Uhm, omdat je toch 
eigenlijk wel heel duidelijk kan zien of er 
problemen zijn ja of de nee” (respondent 14). 

• “Nou, ik dacht wel: als je voor elk 
orgaansysteem zoiets hebt, dan kan je het 
consult twee keer zolang maken. Dus het kost 
ook wel tijd” (respondent 13).



Herkenning

Patiënten:
• “Ja, ja. Ja, dat is wel een overtuigd ja. Het is, het is zeker geen rood, want als het rood zou zijn dan uh, nou ja 

dan, dan zou je toch heel regelmatig cq een aantal keer per week waarschijnlijk ongelukjes hebben en dat een 
beetje wegstoppen.” (respondent 12)

• “Als de score uit de test komt dat het een groot probleem is, zo ervaar ik het totaal niet”… “Maar als je het 
gewoon even los gaat van de emotie van hoe, effe zakelijk kijken, hoe het werkt? Ja dan, dan ben ik heel 
tevreden. Weetje, het is een beetje de discrepantie tussen emotie en zakelijke zeg maar. Dus ja, dat is natuurlijk 
moeilijk in die vragenlijst”(respondent 3). 



Beleid makkelijker aanpassen

Professionals:
• “Nou ja, ik merk ja, ik in die zin van wat ik zei van dat je je behandelplan makkelijker bijstelt denk ik als het, als 

het een bepaalde kleur geeft.” (respondent 14). 

• “Nou, omdat je dan echt kan laten zien van nou ja hè, qua punten zit je misschien nog niet op de meeste 
punten. Je hebt geen rode vlaggen, maar hé kijk eens hoe belangrijk het is wat je er zelf van vindt. Dat laat dat 
schijfje wel goed zien vind ik” (respondent 13)



Discussie

• Design
• Gevarieerde steekproef patiënten
• Objectiveringsstrategieën

• Reflectie
• Systematisch werken
• Peerfeedback
• Audit-trail
• Datasaturatie

• Kleine steekproef professionals

• Toevoeging semi-gestructureerde
open vragen gedurende onderzoek 

• Selectiebias

• Informatiebias

• Beperkte ervaring van de 
professionals met de MENTOR-tool 

• Geen membercheck



Conclusie

Adequate inzet van de MENTOR-tool tijdens poliklinische consulten van 
dwarslaesiepatiënten met neurogene darmproblemen kan ondersteunend zijn voor zowel  
de patiënt als  professionals:

ØVergroten van bewustwording van en inzicht in darmproblemen
ØBespreekbaarheid vergemakkelijken
ØMeer betrokkenheid bij besluitvorming over behandelbeleid



Praktijk

• Blijvende implementatie in Heliomare bij alle 
poliklinische consulten

• Introductie einde van klinische revalidatie door PA

• Delen van bevindingen met andere centra voor
dwarslaesierevalidatie



Vragen?
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