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Onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie.
Met name oudere mannen kunnen moeite hebben met het uitplassen of het ophouden van de urine. De inzichten rond
het ontstaan van deze mictieklachten zijn in de afgelopen jaren veranderd. Diverse geneesmiddelen zijn geregistreerd
voor de behandeling van aspecifieke mictieklachten en de balans van werkzaamheid en bijwerkingen van deze middelen
wordt in dit artikel opgemaakt (Gebu 2013; 47: 39-46).

Inleiding
Aspecifieke mictieklachten, in de internationale literatuur ook wel ’lower urinary tract symptoms’ (LUTS) genoemd,
komen frequent voor bij mannen en zijn gerelateerd aan de leeftijd. De klachten worden geduid als aspecifiek, omdat ze
vaak niet door een bepaalde aandoening zijn te verklaren. De incidentie, in morbiditeitsonderzoek geregistreerd als een
pijnlijke mictie, een frequente mictie of aandrang, of andere mictieproblemen, was in 2011 10,6 per 1.000 mannen in de
Nederlandse huisartsenpraktijk.1 Deze was het hoogst in de groep ouder dan 75 jaar, namelijk 31,2 per 1.000 patiënten.1
De inzichten rond het ontstaan van mictieklachten zijn in de afgelopen jaren veranderd. In 1995 is voor het laatst in een
hoofdartikel aandacht aan dit onderwerp besteed (Gebu 1995; 29; 57-62). Toen werd aangegeven dat benigne
prostaathyperplasie (BPH) de belangrijkste oorzaak was. Thans is de opvatting dat de oorzaak multifactorieel is.
In de recent herziene Standaard ’Mictieklachten bij mannen’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG) wordt
aangegeven dat de basis van de behandeling bestaat uit voorlichting en niet-medicamenteuze behandeling, maar het
bewijs voor effectiviteit hiervan is beperkt.2 Voor de medicamenteuze behandeling van aspecifieke mictieklachten zijn
diverse geneesmiddelengroepen geregistreerd. Hiervan zijn de α-blokkers de frequentst gebruikte middelen (ca. 250.000
gebruikers, vnl. tamsulosine), gevolgd door de urologische spasmolytica, ook wel bekend als anticholinergica (ca.
130.000), en de 5-α-reductaseremmers (ca. 70.000).3 Verder zijn beschikbaar de fosfodiësteraseremmer tadalafil en
desmopressine. De meeste geneesmiddelen zijn geregistreerd voor de indicatie BPH.
In dit artikel worden eerst de pathofysiologie, de symptomen en klachten, en het beloop van aspecifieke mictieklachten
bij mannen beschreven. Daarna komen de verschillende geneesmiddelengroepen (α-blokkers, 5-α-reductaseremmers,
urologische spasmolytica, fosfodiësteraseremmers en desmopressine) aan de orde wat betreft de werkzaamheid (versus
placebo), bijwerkingen, contra-indicaties en interacties. In een afzonderlijke paragraaf worden vervolgens
combinatiebehandelingen besproken. Afgesloten wordt met een plaatsbepaling.

Pathofysiologie, symptomen en klachten, en beloop
Pathofysiologie. Verondersteld werd dat mictieklachten worden veroorzaakt door een vergroting van de prostaat
(BPH), zodat de urethra (deels) wordt dichtgedrukt en de uitstroom van urine wordt belemmerd (Gebu 1995; 29:57-62).
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Inmiddels is in diverse onderzoeken, zowel in de algemene populatie als bij patiënten met mictieklachten, gebleken dat
er geen relatie is tussen mictieklachten en prostaatvergroting of dat deze relatie hooguit zwak is. Veel patiënten met
mictieklachten hebben geen prostaatvergroting en veel mannen met een prostaatvergroting hebben geen
mictieklachten.4-8 Vergelijkbaar zwak is de relatie tussen mictieklachten en urine-uitstroombelemmering.9 In de NGHStandaard ’Mictieklachten bij mannen’2 is de term BPH dan ook grotendeels verlaten. In de richtlijn ’Diagnostiek en
behandeling van LUTS/BPH’ van de Nederlandse Vereniging voor Urologie wordt gesteld dat er geen eenduidige relatie
bestaat tussen de ernst van de klachten, de prostaatgrootte en de mate van (urodynamisch) vastgestelde
blaasuitgangobstructie.10

De relatie tussen mictieklachten en prostaatvergroting is hooguit zwak

Wat nu precies de klachten veroorzaakt, is onduidelijk. Ook andere factoren spelen waarschijnlijk een rol, zoals een
afname of toename van de elasticiteit van de gladde spierlaag van de blaaswand of veranderingen in de
bekkenbodemspieren.2 11 Omdat de klachten niet door een specifieke aandoening zijn te verklaren, wordt gesproken
van aspecifieke mictieklachten. Urineweginfecties of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) die ook
mictieklachten kunnen veroorzaken, blijven in dit artikel verder buiten beschouwing.
Ofschoon mictieklachten door patiënten nogal eens worden beschouwd als een symptoom van of een risicofactor voor
prostaatcarcinoom, is dit zelden het geval.2
Symptomen en klachten. Onder aspecifieke mictieklachten worden verstaan klachten bij het plassen, waaronder het
moeilijker kunnen uitplassen (moeilijk op gang komen van de mictie, een zwakkere straal of nadruppelen), of het
moeilijker kunnen ophouden van de urine (moeilijk te bedwingen aandrang, toegenomen mictiefrequentie).2 11
Incontinentie (onwillekeurig urineverlies) en nycturie kunnen ook onderdeel zijn van de klachten. Bij het overactieve
blaassyndroom komen een frequente mictie,incontinentie en nycturie vaak samen voor.2 11
Beloop. In Nederlandse onderzoeken is gevonden dat mannen (40-79 jr.) met mictieklachten meestal slechts lichte
klachten hebben (Internationale Prostaat Symptoom Score (IPSS) <8 pt., zie kader hieronder).5 12 Het beloop van
mictieklachten is vrij gunstig: bij een derde verminderen klachten spontaan, bij een derde blijven ze gelijk en bij een
derde nemen ze toe in de tijd.13
Meetinstrumenten, uitkomstmaten en klinische relevantie. In onderzoeken naar de werkzaamheid van
geneesmiddelen bij de behandeling van aspecifieke mictieklachten worden verschillende meetinstrumenten gebruikt om
de ernst van de klachten vast te stellen. Veelal wordt de Internationale Prostaat Symptoom Score (IPSS) gebruikt
en deze wordt internationaal beschouwd als de standaard vragenlijst voor mictieklachten bij mannen in de praktijk.10
Deze vragenlijst is in 1992 door de ’American Urological Association’ ontwikkeld. Het instrument is destijds vergeleken
met een andere algemene vragenlijst over klachten. Beide lijsten bleken ongeveer hetzelfde te meten en zijn onderzocht
bij patiënten in de tweede en derde lijn. Mictieklachten bij mannen kunnen niet worden gevalideerd op een gouden
standaard, aangezien deze ontbreekt. De IPSS werd destijds de AUA-7 genoemd.14 Het instrument bestaat uit de
volgende zeven vragen:
1. Hoe vaak had u in de afgelopen maand het gevoel dat uw blaas niet helemaal leeg was nadat u had geplast?
2. Hoe vaak moest u de afgelopen maand binnen twee uur nadat u had geplast weer plassen?
3. Hoe vaak merkte u de afgelopen maand dat tijdens het plassen de straal enkele keren stopte en weer begon?
4. Hoe vaak had u de afgelopen maand moeite om het plassen uit te stellen?
5. Hoe vaak had u de afgelopen maand een zwakkere straal?
6. Hoe vaak moest u zich de afgelopen maand inspannen om de urinestraal op gang te brengen?
7. Hoe vaak moest u de afgelopen maand ’s nachts opstaan om te plassen?
De zeven vragen worden beantwoord op een schaal van 0 (helemaal niet) tot en met 5 (bijna altijd). Daarmee wordt een
score tussen 0 en 35 punten berekend en kunnen klachten worden onderverdeeld in licht (score 1-7 pt.), matig (8-19 pt.)
en ernstig (20-35 pt.). In gerandomiseerd onderzoek naar de werkzaamheid wordt het behandeleffect doorgaans
weergegeven als een gemiddelde afname van het aantal IPSS-punten ten opzichte van een vergelijkende behandeling,
vaak placebo. Hoe deze uitkomsten kunnen worden geïnterpreteerd, is onderzocht bij ruim 1.200 patiënten met BPH
(gem. 65 jr., med. IPSS 16 pt.).15 De resultaten van dit onderzoek toonden dat een verandering van drie punten of meer
voor patiënten een ’enig merkbaar’ verschil is, vijf punten of meer een ’matig merkbaar’ verschil en acht punten of meer
een ’duidelijk merkbaar’ verschil is.15 Opmerkelijk is dat in dat onderzoek een vijfde deel van de patiënten met een
score van ruim 12 punten aangaf geen last te hebben van de klachten.15 Voorts kan men zich afvragen welk verschil in
afname van het aantal IPSSpunten klinisch relevant is. Hierover wordt in diverse richtlijnen ook geen uitspraak gedaan.2
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Het is aannemelijk dat kleine verschillen niet-klinisch relevant zijn. In een meta-analyse uit de Cochranebibliotheek wordt
aangegeven dat een verschil van vier punten of meer klinisch relevant is17 en daarbij baseren de auteurs zich op een
eerder genoemd onderzoek 15.
Andere meetinstrumenten, die bijvoorbeeld worden gebruikt bij patiënten met het overactieve blaassyndroom, zijn de
’Overactive Bladder Symptom Score’ (OABSS) en de ’Overactive Bladder questionnaire’ (OAB-q).18
In dit artikel wordt voornamelijk het effect op symptoomscores, meestal de IPSS, besproken. Veranderingen in
urodynamische uitkomstmaten, zoals de urine-uitstroomsnelheid, het prostaatvolume en het residu na mictie, blijven
buiten beschouwing, omdat er een zwakke relatie bestaat tussen deze parameters en mictieklachten.4-9 De klinische
relevantie van deze uitkomstmaten is derhalve onduidelijk.

?-blokkers
Farmacologie. De α-blokkers (alfuzosine, doxazosine, silodosine, tamsulosine en terazosine) zorgen voor relaxatie van
het gladde spierweefsel in de urethra en de prostaat. 19 Deze middelen zijn geregistreerd voor de behandeling van BPH.
20
Werkzaamheid. α-blokkers versus placebo. In een systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse uit 2010,
uitgevoerd door ’National Institute for Health and Clinical Excellence’ (NICE), werden gerandomiseerde dubbelblinde en
placebogecontroleerde onderzoeken naar de werkzaamheid van α-blokkers ingesloten.16 In 12 onderzoeken met in
totaal 9.335 tweede- of derdelijnspatiënten, werd de verandering in de symptoomscore geëvalueerd. Eén onderzoek was
gepubliceerd in een supplement van een tijdschrift en één onderzoek betrof een vergelijking tussen twee doseringen. De
gegevens werden met een ’random effects’-model (zie begrippenlijst) geanalyseerd. De gemiddelde afname van het
aantal IPSS-punten bij α-blokkers was 2,55 (95%BI=1,92-3,17) punten groter dan bij placebo.15 Voor de patiënt
betekent dit dat hij geen verschil zal merken tussen het effect van een α-blokker en een placebo. Na dit
literatuuroverzicht zijn geen nieuwe gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken met α-blokkers gepubliceerd.

Het beloop van mictieklachten is over het algemeen gunstig.

Bijwerkingen. In het literatuuroverzicht van NICE kwamen de volgende bijwerkingen significant vaker voor bij mannen
die een α-blokker kregen dan bij mannen in de placebogroep: duizeligheid (8,1 vs. 4,5%, 28 ond. met 13.804 pat.),
moeheid (5,4 vs. 3,0%, 23 ond. met 11.933 pat.), en orthostatische hypotensie (2,5 vs. 0,8%, 15 ond.met 9.256 pat.).16
Van silodosine zijn daarnaast casuïstische mededelingen verschenen waarin het middel werd geassocieerd met erectieen ejaculatiestoornissen.21 Van de α-blokkers als groep is waargenomen dat zij het ’Intra-operative Floppy Iris
Syndrome’ (IFIS) kunnen veroorzaken tijdens cataractchirurgie (Gebu 2006; 40:105-106) en is vastgesteld dat ze zijn
geassocieerd met ernstige postoperatieve oogheelkundige bijwerkingen of complicaties (Gebu 2009; 43: 88). Voorts is in
casuïstische mededelingen beschreven dat tamsulosine visusstoornissen kan veroorzaken (Gebu 2012; 46: 131-132).
Contra-indicaties en interacties. α-blokkers zijn gecontraïndiceerd bij patiënten met orthostatische hypotensie. Bij
patiënten met hartfalen is dit risico hoger. Tevens zijn α-blokkers gecontraïndiceerd bij ernstige leverinsufficiëntie.20
Voorts is voorzichtigheid geboden bij cataractchirurgie (zie bijwerkingen). Nogal eens wordt geadviseerd om een αblokker voor cataractchirurgie te staken, maar de zinvolheid hiervan is niet vastgesteld.20 De dosering van silodosine
dient te worden verlaagd bij een verminderde nierfunctie (creatinineklaring <50 ml>22
Gewaarschuwd wordt voor het gelijktijdig gebruik van α-blokkers en antihypertensiva vanwege de kans op
bloeddrukverlaging.20 Bij de combinatie van alfuzosine, doxazosine of terazosine met fosfodiësteraseremmers bestaat
eveneens een risico op bloeddrukverlaging. Alfuzosine(CYP3A4) en tamsulosine (CYP2D6 en CYP3A4) worden door CYPenzymen afgebroken. Remmers en induceerders van deze enzymen kunnen de plasmaconcentratie van de α-blokker
respectievelijk verhogen of verlagen met bijwerkingen of een verminderde werkzaamheid tot gevolg.20
Begrippenlijst
Fixed effects- en random effects-model: een fixed effects-model gaat er van uit dat alle onderzoeken in een metaanalyse in werkelijkheid hetzelfde effect schatten en dat de verschillen in effect tussen onderzoeken alleen op het toeval
berusten. Het random effects-model gaat niet uit van de aanname dat alle onderzoeken in werkelijkheid hetzelfde effect
schatten. Dit statistische model houdt rekening met het feit dat het ware effect van de individuele onderzoeken kan
verschillen. In de praktijk betekent dit dat het betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde effect in een random effects-
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model iets breder is dan bij een fixed effects-model. Een random effects-model schat door het iets bredere
betrouwbaarheidsinterval iets conservatiever en zal minder snel een significant resultaat geven dan een analyse volgens
een fixed effects-model. De schatting van het effect zal overigens meestal weinig verschillen (Gebu 2012; 46: 85-92).
Relatieve risicoreductie (RRR): dit is het percentage risicovermindering in de behandelde groep vergeleken met dat
in de controlegroep, als volgt te berekenen: (1 - RR) x 100%. Hierin is RR het relatieve risico, ofwel het risico in de
behandelde groep (R ) gedeeld door het risico in de controlegroep (R ).
y

x

Risicoverschil: het risicoverschil of de absolute risicoreductie is het risico in de actief behandelde groep (R )
x

verminderd met het risico in de controleroep (R .) en wordt als volgt berekend: R - R .
y

x

y

Gestandaardiseerde verschil van het gemiddelde (SMD): deze maat wordt toegepast om resultaten van
verschillende onderzoeken met verschillende uitkomstmaten vergelijkbaar te maken als ze statistisch worden
samengevat. Het geeft de grootte van het bereikte effect weer (effect size). Een SMD van 0,2 duidt op een klein effect,
0,5 op een matig tot redelijk effect en 0,8 of groter op een groot effect.

5-?-reductaseremmers
Farmacologie. Farmacologie. De 5-α-reductaseremmers remmen het enzym 5-α-reductase, waardoor minder
testosteron wordt omgezet in het perifeer werkzame dihydrotestosteron, dat van belang is voor de groei en
instandhouding van de prostaat.19 Finasteride was in 1992 het eerste middel uit deze groep dat beschikbaar kwam in
Nederland. Dutasteride volgde in 2003.20 Ze zijn geregistreerd voor de behandeling van BPH en de preventie van
urologische complicaties, zoals acute urineretentie en prostaatchirurgie.20
Werkzaamheid. 5-α-reductaseremmers versus placebo. In het eerder genoemde systematische literatuuroverzicht van
NICE werd het effect van 5-α-reductaseremmers vergeleken met placebo na verschillende behandelperioden (0,5-4 jr.).16
De ingesloten acht gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken waren uitgevoerd met finasteride en bevatten alleen
gegevens van patiënten in de tweede en derde lijn. Als de resultaten van zes gerandomiseerde onderzoeken met in
totaal 6.319 patiënten en een onderzoeksduur van één jaar statistisch werden samengevat, bleek dat 5-αreductaseremmers een significant grotere afname van het aantal IPSS-punten gaf vergeleken met placebo en dit verschil
bedroeg 0,84 punten.15 Voor de patiënt betekent dit dat hij geen verschil zal merken tussen het effect van een 5-αreductaseremmer en een placebo. Het grootste verschil vergeleken met placebo, namelijk van 1,8 IPSS-punten, werd
gevonden in één onderzoek (2.008 pat., onderzoeksduur 3 jr.), voor de patiënt een niet-merkbaar verschil in effect.16
In een systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse uit de Cochrane-bibliotheek werd de werkzaamheid van
finasteride onderzocht.17 Als twee gerandomiseerde onderzoeken met 1.089 patiënten statistisch werden samengevat,
bleek dat na één jaar behandeling de symptoomverbetering significant groter was bij finasteride vergeleken met
placebo. De werkzaamheid werd uitgedrukt als het gestandaardiseerde verschil van het gemiddelde(SMD, zie
begrippenlijst) ofwel ’effect size’: -0,19 [-0,31– -0,07], een klein effect.17 Het risico op progressie van klachten (toename
=4 IPSS-pt.) na vier jaar behandeling, gebaseerd op één onderzoek,23 was significant groter in de placebogroep: 8,5% in
de finasteridegroep versus 13,2% in de placebogroep (risicoverschil 5% [2-8]).17 Het risico op een acute urineretentie
na twee jaar behandeling was 1,9% in de finasteridegroep en 4,6% in de placebogroep(2 ond. met 5.918 pat.), een nietsignificant verschil.17
Met dutasteride is één placebogecontroleerd onderzoek gepubliceerd met 4.325 mannen met matig-ernstige
mictieklachten (IPSS >12 pt.) waarin de werkzaamheid primair werd onderzocht aan de hand van de IPSS.24 Na twee
jaar verlichtte dutasteride de klachten significant meer dan placebo. De afname van het aantal IPSS-punten bedroeg 4,5
en 2,3 in respectievelijk de dutasterideen placebogroep. Het verschil bedroeg 2,2 punten, maar de patiënt zal geen
verschil in effect merken.24
5-α-reductaseremmers onderling. Er is één direct vergelijkend gerandomiseerd onderzoek tussen dutasteride en
finasteride gepubliceerd met 1.630 mannen ouder dan 50 jaar met matig-ernstige mictieklachten (IPSS =12 pt.).25 Na
één jaar bleek dat bij beide middelen de klachten in gelijke mate waren afgenomen, namelijk een afname van 5,8 en 5,5
IPSS-punten. De IPSS was een secundair eindpunt.25
Bijwerkingen. In het systematische literatuuroverzicht van NICE kwamen de volgende bijwerkingen significant vaker
voor bij een 5-α-reductaseremmer dan bij placebo: verminderde libido (4,6 vs. 2,6%, 9 ond. met 17.248
pat.),ejaculatiestoornis (2,4 vs. 0,7%, 8 ond. met 17.066 pat.), gynaecomastie (1,6 vs. 0,5%, 2 ond. met 7.341 pat.)en
impotentie (7,1 vs. 3,8%, 11 ond. met 17.875 pat.).16 Urineretentie kwam significant minder vaak voor bij een 5-αreductaseremmer vergeleken met placebo (1,6 vs.3,6%, 5 ond. met 11.420 pat.), maar de kwaliteit van dit bewijs is
matig.16
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Voorts meldde de Britse registratieautoriteit ’Medicines and Healthcare products Regulatory Agency’ (MHRA) dat tot
november 2009 wereldwijd 50 gevallen van borstkanker bij mannen waren gerapporteerd bij gebruik van finasteride 5
mg (de geregistreerde dosering voor BPH)(Gebu 2011;45: 8).26
Contra-indicaties en interacties. De in de productinformatie vermelde contra-indicaties voor dutasteride zijn
overgevoeligheid voor 5-α-reductaseremmers, soja of pinda, en een ernstig verminderde leverfunctie.27 Daarnaast
wordt genoemd dat CYP3A4-remmers, zoals indinavir, itraconazol, ketoconazol en ritonavir, de afbraak van dutasteride
vertragen en de serumconcentratie verhogen met een verhoogd bijwerkingenrisico als gevolg.27 Van finasteride zijn bij
mannen geen contra-indicaties of interacties bekend.28
Image not found or type unknown

Urologische spasmolytica
Farmacologie. De urologische spasmolytica beïnvloeden de contractiliteit van de blaas door muscarinereceptoren in de
blaas te blokkeren, waardoor het gladde spierweefsel in de blaas ontspant.19 Darifenacine, fesoterodine, oxybutynine,
solifenacine en tolterodine zijn geregistreerd voor de symptomatische behandeling van aandrang (urge)-incontinentie
en/of een verhoogde mictiefrequentie en verhoogde aandrang, zoals kan voorkomen bij patiënten met het overactieve
blaassyndroom.20
Werkzaamheid. Urologische spasmolytica versus placebo. In een meta-analyse uit de Cochranebibliotheek naar de
werkzaamheid van urologische spasmolytica zijn voornamelijk onderzoeken ingesloten met mictieklachten bij vrouwen
en deze blijft daarom buiten beschouwing.29 In het systematische literatuuroverzicht van NICE 16 werd één
gerandomiseerd onderzoek met 879 mannen ingesloten (IPSS gem. 20 pt.,=8 micties/dg.,=3 urge-episoden/dg.).30
Hierin werd het effect van tolterodine vergeleken met placebo, tamsulosine of de combinatie van beide middelen.30 Na
12 weken was er geen verschil in werkzaamheid tussen tolterodine en placebo. In beide groepen rapporteerden
patiënten verbetering van klachten: 62,7% in de tolterodinegroep en 59,5% in de placebogroep, een niet-significant
verschil.30 De afname van de IPSS was een secundaire uitkomstmaat.30
Bijwerkingen.Uit een analyse van 69 onderzoeken met ruim 26.000 patiënten (76% vrouw) bleek dat de bijwerkingen
van urologische spasmolytica vooral gastrointestinaal van aard zijn, zoals een droge mond, buikpijn en obstipatie. Deze
bijwerkingen verschillen niet bij de urologische spasmolytica onderling, behoudens oxybutynine dat in een dosering van
meer dan 10 mg per dag meer bijwerkingen geeft.31
Het gebruik van urologische spasmolytica leidt in onderzoek tot een vrij grote uitval: in een recent gepubliceerd
overzichtsartikel met 77 gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken (vnl. bij vrouwen) staakte 4 tot 31% in de groep die
een urologische spasmolyticum kreeg en 5 tot 21% van de placebogebruikers de behandeling.32 In 0 tot 21% van de
gevallen werd het middel gestaakt vanwege bijwerkingen vergeleken met 0 tot 12% in de placebogroepen.29 In
datzelfde overzichtsartikel werd tevens aangegeven dat retrospectieve verzekeringsgegevens aanwijzingen geven dat in
de praktijk 43 tot 83% van de patiënten binnen 30 dagen de behandeling staakte.32
Contra-indicaties en interacties. Voor urologische spasmolytica zijn contra-indicaties ernstige gastro-intestinale
aandoeningen, zoals colitis ulcerosa en toxisch megacolon, myasthenia gravis, onvoldoende gereguleerd
geslotenkamerhoekglaucoom of onbehandeld openkamerhoekglaucoom, urineretentie, het syndroom van Sjögren,
hemodialyse en ernstige leverinsufficiëntie.20
Darifenacine, fesoterodine en tolterodine zijn substraat voor CYP2D6 en CYP3A4, solifenacine en oxybutynine alleen voor
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CYP3A4.20 Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die deze CYP-enzymen beïnvloeden,kan de plasmaconcentratie van
de urologische spasmolytica verhogen (bv. door ritonavir) of verlagen (bv. door rifampicine), leidend tot meer
bijwerkingen of een verminderde werkzaamheid. Darifenacine remt het metabolisme van imipramine, mogelijk leidend
tot meer bijwerkingen van imipramine. Oxybutynine remt daarnaast CYP2D6 en CYP3A4.20

Farmacologie. Tadalafil, dat eerder al was geregistreerd voor onder meer de behandeling van erectiele dysfunctie (
Gebu 2003; 37: 58-59), is een fosfodiësteraseremmer waarvan in 2012 in de Europese Unie de indicatie werd uitgebreid
met de behandeling van mictieklachten ten gevolge van BPH. Tadalafil remt het enzym fosfodiësterase type 5, leidend
tot relaxatie van glad spierweefsel.19
Werkzaamheid. De indicatie-uitbreiding is gebaseerd op drie in opzet gelijksoortige gerandomiseerde dubbelblinde
onderzoeken.33-35 Buiten beschouwing blijven ’dose finding’- en open vervolgonderzoeken, onderzoeken waarin de
werkzaamheid niet primair werd getoetst aan de hand van de IPSS, of waarin met een inadequate dosering van een
vergelijkend middel werd vergeleken.
Tadalafil versus placebo of tamsulosine. In twee onderzoeken werd tadalafil vergeleken met placebo.33 34
Patiënten kwamen voor deelname in aanmerking als zij ouder waren dan 45 jaar en een IPSS van ten minste 13 punten
hadden. In het eerste onderzoek (442 pat., gem. 65 jr.) was de IPSS na 12 weken significant sterker afgenomen bij
gebruikers van tadalafil dan bij placebo (verschil 1,9 IPSS-pt., voor de patiënt een niet-merkbaar verschil in effect).33 In
het tweede onderzoek was een aanvullend insluitcriterium erectiele dysfunctie.34 Ook nu was tadalafil na 12 weken
significant werkzamer dan placebo, maar alleen in de groep die tadalafil 5 mg kreeg (verschil 2,3 IPSS-pt., voor de
patiënt een niet-merkbaar verschil in effect), niet in de groep die 2,5 mg kreeg.34 In een derde onderzoek werden 510
mannen (gem. 64 jr.) gerandomiseerd naar een behandeling met tadalafil, tamsulosine of placebo.35 Na 12 weken bleek
dat zowel tadalafil als tamsulosine significant werkzamer was dan placebo (verschil resp. 2,1 en 1,5 IPSS-pt., voor de
patiënt een niet-merkbaar verschil in effect). Het onderzoek had onvoldoende statistische zeggingskracht (power) om
betrouwbaar de werkzaamheid van tadalafil en tamsulosine te kunnen vergelijken.35
Bijwerkingen. De bijwerkingen werden in bovenstaande onderzoeken onvolledig beschreven. Over het algemeen wordt
tadalafil vaak (1-10%) geassocieerd met hoofdpijn, blozen, verstopte neus, dyspepsie, gastro-oesofageale reflux, pijn in
de ledematen, rugpijn en spierpijn.20
Contra-indicaties en interacties.Bij diverse cardiovasculaire aandoeningen, zoals een recent doorgemaakt
myocardinfarct, angina pectoris en hartfalen (New York Heart Association (NYHA) klasse II of hoger), is tadalafil
gecontraïndiceerd. Daarnaast is het gebruik gecontraïndiceerd bij patiënten met visusverlies in één oog als gevolg van
niet-arterieel anterieur ischemisch ooglijden.20
Tadalafil wordt voornamelijk afgebroken door CYP3A4 en diverse middelen kunnen het metabolisme van tadalafil via dit
enzym vertragen of versnellen.20 Tadalafil kan het hypotensieve effect van nitraten (alle toedieningsvormen) versterken
en de combinatie is daarom gecontraïndiceerd. 20 De combinatie met α-blokkers (zie pag. 41) kan een tijdelijke
bloeddrukverlaging veroorzaken.20

Desmopressine
Farmacologie. Desmopressine is een synthetische analoog van het antidiuretische hormoon vasopressine. Het middel
vermindert de urineproductie.19 Desmopressine is onder meer geregistreerd voor de behandeling van nycturie ten
gevolge van nachtelijke polyurie en enuresis nocturna als niet-medicamenteuze therapieën onvoldoende werkzaam zijn.
20

Medicamenteuze behandeling van mictieklachten moet over het algemeen worden
ontmoedigd.

Werkzaamheid. In een meta-analyse naar de werkzaamheid van desmopressine bij nycturie zijn vijf
placebogecontroleerde onderzoeken (3 wk., 619 pat.) samengevat. 36 Eén onderzoek (115 pat., =65 jr., IPSS >14 pt.)
richtte zich specifiek op mannen met BPH.37 Het percentage patiënten met een afname van twee of meer micties per
nacht was significant groter in de groep die desmopressine kreeg vergeleken met placebo (61 vs. 14%). De rapportage
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door de auteurs laat nogal te wensen over. Zo is het niet duidelijk na welke periode dit verschil in werkzaamheid wordt
gemeten. Voorts wordt het gemiddeld aantal nachtelijke micties in beide groepen niet genoemd.37 Nadien zijn twee
gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van desmopressine gepubliceerd, maar deze worden niet
besproken vanwege het insluiten van een aanzienlijk aantal vrouwen38 of vanwege andere grote methodologische
tekortkomingen (bv. geen berekening van de statistische zeggingskracht, analysevolgens per-protolcoprincipe).39
Bijwerkingen. Hyponatriëmie, waarvan de symptomen onder meer zijn misselijkheid, braken, hoofdpijn en in ernstiger
gevallen convulsies, is de klinisch meest relevante bijwerking.20
Contra-indicaties en interacties. Vanwege het risico op (verergering van) hyponatriëmie is desmopressine
gecontraïndiceerd bij polydipsie, hyponatriëmie en syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon
(SIADH).20 Voorts is voorzichtigheid geboden bij een verstoorde elektrolytenbalans, zoals bij systemische infecties en
koorts, vanwege het risico op hyponatriëmie. Op basis van enkele casuïstische mededelingen is desmopressine
gecontraïndiceerd bij patiënten met een instabiele coronaire aandoening vanwege het risico op acuut myocardinfarct.20

Combinatiebehandeling
Werkzaamheid α-blokkers en 5-α-reductaseremmers. Onderzoekduur tot één jaar. In een onderzoek bij 1.051
patiënten (IPSS 15,3-15,6 pt.) is gedurende zes maanden de werkzaamheid vergeleken van alfuzosine, finasteride en de
combinatie van beide middelen.40 De gemiddelde afname van het aantal IPSSpunten was respectievelijk 6,3, 5,2 en 6,1.
Geconcludeerd werd dat de combinatie niet werkzamer was dan alfuzosine, maar dat alfuzosine wel statistisch
significant werkzamer was dan finasteride (verschil 1,1 pt., voor de patiënt een niet-merkbaar verschil in effect).40

Bij mannen met aspecifieke mictieklachten staat voorlichting en geruststelling van de
patiënt voorop.

In een ander onderzoek is bij 1.095 patiënten gedurende 52 weken de werkzaamheid van doxazosine, finasteride,de
combinatie van beide middelen, en placebo vergeleken.41 De respectievelijke afname van het aantal IPSSpunten
bedroeg 8,3, 6,6, 8,5 en 5,7. Doxazosine en de combinatie doxazosine/finasteride waren significant werkzamer dan
finasteride of placebo, maar deze verschillen waren alle kleiner dan drie punten en dus zal de patiënt geen verschil in
effect merken. Finasteride was niet werkzamer dan placebo. De combinatie doxazosine/ finasteride was niet werkzamer
dan doxazosine.41
In een ander placebogecontroleerd onderzoek is bij 1.229 patiënten gedurende één jaar de werkzaamheid van
terazosine, finasteride en de combinatie van beide middelen vergeleken.42 De afname van de IPSS was respectievelijk
3,2, 2,6, 6,1 en 6,2 punten voor finasteride, placebo, terazosine en terazosine/finasteride. Terazosine en de combinatie
terazosine/finasteride waren statistisch significant werkzamer dan finasteride of placebo. Het grootste verschil bedroeg
3,6 punten (combinatie vs. placebo), een enig merkbaar verschil waarvan men zich kan afvragen of het klinisch relevant
is. Finasteride was niet werkzamer dan placebo. De combinatie terazosine/finasteride was niet-significant werkzamer dan
terazosine.42
Onderzoekduur tot maximaal 4,5 jaar. In een onderzoek is bij 4.844 patiënten (>50 jr., IPSS 16,4-16,6 pt.)
gedurende twee jaar de werkzaamheid vergeleken van dutasteride, tamsulosine en de combinatie van beide middelen.43
Na twee jaar behandeling bedroeg de afname van de IPSS respectievelijk 4,9, 4,3 en 6,2 punten in de dutasteride,tamsulosine- en de combinatiegroep. De combinatiebehandeling was significant werkzamer dan elk van de afzonderlijke
middelen, maar de patiënt zal geen verschil in effect merken omdat het verschil kleiner was dan drie IPSS-punten.43 Na
vier jaar (3.195 pat.) bedroeg de afname van de IPSS 5,3 punten voor dutasteride, 3,8 voor tamsulosine en 6,3 voor de
combinatie. Het verschil tussen tamsulosine en de combinatie was statistisch significant, maar de patiënt zal geen
verschil in effect merken(verschil 2,5 pt.).44 Het risico op acute urineretentie en de noodzaak voor invasieve
behandeling was bij een combinatiebehandeling significant meer verminderd ten opzichte van tamsulosine (relatieve
risicoreductie RRR 65,8%), maar niet in vergelijking met dutasteride (RRR 19,6%).44
In een tweede onderzoek is de werkzaamheid van doxazosine, finasteride, de combinatie van beide middelen en placebo
gedurende gemiddeld 4,5 jaar bij 3.047 patiënten vergeleken op het primaire eindpunt klinische progressie.23 Klinische
progressie werd gedefinieerd als een toename van ten minste vier IPSS-punten ten opzichte van de uitgangswaarde. Het
risico op klinische progressie werd significant verminderd met respectievelijk 39%, 34% en 66% ten opzichte van
placebo. Het effect van de combinatie was significant groter dan dat van de afzonderlijke middelen. Uitgedrukt als IPSS-
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punten was de klachtenvermindering respectievelijk 4,9, 6,6, 5,6 en 7,4 punten in de placebo-, doxazosine-, finasteride
en combinatiegroep. Het effect was statistisch significant groter in de combinatiegroep dan met de afzonderlijke
middelen, maar het verschil bedroeg maximaal 2,5 punten en dus zal de patiënt geen verschil in effect merken. Het
effect van doxazosine was significant groter dan dat van finasteride (verschil 1,1 pt., voor de patiënt een niet-merkbaar
verschil in effect).20 Het risico op acute urineretentie werd significant verminderd door de combinatie en finasteride,
maar niet door doxazosine.23
Werkzaamheid α-blokkers en urologische spasmolytica. Er zijn zes onderzoeken gepubliceerd waarin bij mannen
met klachten van de lagere urinewegen en een overactieve blaas een α-blokker werd gecombineerd met een urologisch
spasmolyticum of placebo.30 45-49 In totaal namen 3.216 mannen, geselecteerd in de tweede en derde lijn, deel aan
deze onderzoeken. De onderzochte middelen en combinaties betroffen: (tamsulosine, tolterodine, de combinatie en
placebo),30 (tamsulosine/placebo en tamsulosine/solifenacine),45 (tolterodine of placebo toegevoegd aan een αblokker),46 (oxybutynine, tamsulosine, de combinatie en placebo),47 (fesoterodine of placebo toegevoegd aan een αblokker)48 en (tolterodine of placebo toegevoegd aan doxazosine)49. In geen van de onderzoeken was
combinatiebehandeling van twee middelen na 12 weken behandeling significant werkzamer dan monotherapie op de
primaire uitkomstmaat: oordeel patiënt over therapievoordeel,30 verandering in aantal urge-episoden per 24 uur,45 48
oordeel patiënt over toestand blaas,46 en verandering in IPSS47 49. In drie onderzoeken was het verschil in afname van
de IPSS statistisch niet-significant.30 45 48 In de drie andere onderzoeken was het verschil in afname van de IPSS wel
statistisch significant, maar met een maximale verbetering in één onderzoek van 1,7 punten ten opzichte van placebo,
voor de patiënt een niet-merkbaar verschil in effect.44 Deze combinatiebehandeling van een α-blokker en een
urologisch spasmolyticum is weliswaar significant werkzamer dan placebo, maar niet werkzamer dan monotherapie met
een α-blokker. Geconcludeerd kan worden dat het toevoegen van een urologisch spasmolyticum aan een α-blokker niet
leidt tot een merkbare verbetering.
Bijwerkingen In bovenstaande gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van combinatiebehandelingen
kwamen bijwerkingen doorgaans significant vaker voor in de combinatiegroep dan bij de afzonderlijke middelen.
Plaatsbepaling
Mictieklachten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak(aspecifieke mictieklachten), zoals het moeilijker kunnen uitplassen
of het moeilijker kunnen ophouden van de urine, komen frequent voor bij mannen op hogere leeftijd. Waar voorheen
benigne prostaathyperplasie (BPH) als voornaamste oorzaak van de klachten werd gezien (Gebu 1995; 29;57-62), moet
nu worden geconstateerd dat de relatie tussen zowel prostaatvergroting als uitstroombelemmering en mictieklachten
zwak is. Vastgesteld moet worden dat het werkingsmechanisme van een aantal geneesmiddelengroepen die zijn
geregistreerd voor de behandeling van BPH, in een tijd dat dit als voornaamste oorzaak werd gezien, niet meer rijmt met
de huidige pathofysiologische inzichten. Als is aangetoond dat bovengenoemde relaties zwak zijn of zelfs niet bestaan,
dan kan men zich afvragen wat het effect zal zijn van een geneesmiddel dat in theorie het prostaatvolume kan
verkleinen of de urine-uitstroomweerstand kan verminderen. Inmiddels gebruiken bijna een half miljoen mannen een
geneesmiddel voor aspecifieke mictieklachten, in de meeste gevallen een α-blokker. Verder zijn geregistreerd de 5-αreductaseremmers, urologische spasmolytica, de fosfodiësteraseremmer tadalafil en desmopressine.
Om het behandeleffect van deze middelen te kwantificeren, is in gerandomiseerd onderzoek vaak gebruik gemaakt van
de Internationale Prostaat Symptoom Score (IPSS). Ofschoon door wetenschappers wel is aangegeven hoe de verschillen
in IPSS-punten moeten worden geïnterpreteerd (≥3 pt.= enig merkbaar, ≥5 pt.= matig merkbaar, ≥8 pt. = duidelijk
merkbaar), verbinden zij hieraan geen conclusies ten aanzien van klinische relevantie. De resultaten van
gerandomiseerd onderzoek tonen dat α-blokkers en 5-α-reductaseremmers vergeleken met placebo statistisch
significant werkzamer zijn, maar de patiënt zal geen verschil in effect merken tussen deze middelen en placebo. Het
verschil in afname van het aantal IPSS-punten bedroeg in deze onderzoeken namelijk niet meer dan drie punten.
Eenzelfde conclusie moet worden getrokken voor tadalafil. Onderzoeken met urologische spasmolytica zijn vooral
verricht bij vrouwen. De resultaten van één onderzoek met tolterodine bij mannen toonden dat dit middel niet
werkzamer was dan placebo. De werkzaamheid van desmopressine dat is geregistreerd voor de behandeling van
nycturie, is bij aspecifieke mictieklachten onvoldoende aangetoond.
Voorts is de werkzaamheid van combinatiebehandelingen onderzocht. Een combinatie van α-blokkers en 5-αreductaseremmers of α-blokkers en urologische spasmolytica gaf nogal eens een statistisch significante afname van de
klachten vergeleken met placebo en/of de afzonderlijke middelen gemeten met de IPSS. Ook nu waren de verschillen in
IPSS-punten dusdanig dat de patiënt geen verschil in effect zal merken.
Het bovenstaande maant tot terughoudendheid met het beginnen van een medicamenteuze behandeling van
aspecifieke mictieklachten en ondersteunt een afwachtend beleid. Het beloop van mictieklachten is immers vrij gunstig
en bij het merendeel van de patiënten zullen de klachten in de loop der tijd niet in ernst toenemen. Vrijwel al het
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geneesmiddelenonderzoek is verricht in de tweede en derde lijn. De resultaten hiervan zijn niet zonder meer te
extrapoleren naar de eerste lijn, omdat het onaannemelijk is dat deze patiënten dezelfde kenmerken hebben. Het
voorschrijven van geneesmiddelen die in vergelijking met placebo een voor patiënten niet of gering merkbaar effect
hebben op de klachten, is niet rationeel. In het geval van aspecifieke mictieklachten bij mannen dient medicamenteuze
behandeling in de eerste lijn over het algemeen te worden ontmoedigd en te worden beschouwd als placebotherapie met
een risico op bijwerkingen. Voorlichting en geruststelling van de patiënt moet vooropstaan.
Als in de praktijk toch wordt besloten om een medicamenteuze behandeling te beginnen, dan is er alleen een plaats voor
de α-blokkers op basis van gegevens over de werkzaamheid (in geringe mate werkzamer dan 5-α-reductaseremmers in
onderzoeken naar combinatiebehandelingen). Daarbij dient rekening te worden gehouden met de bijwerkingen,
voornamelijk orthostatische hypotensie leidend tot bijvoorbeeld hoofdpijn en duizeligheid. 5-α-reductaseremmers
behoren niet als een alternatief te worden beschouwd, vanwege hun geringe werkzaamheid en bijwerkingen, zoals
erectie- en ejaculatiestoornissen en een verminderde libido. In de Standaard ’Mictieklachten bij mannen’ van het
Nederlands Huisartsen Genootschap wordt gesteld dat er geen plaats is voor 5-α-reductaseremmers in de
huisartsenpraktijk. De urologische spasmolytica hebben geen positieve balans van werkzaamheid en bijwerkingen:
onvoldoende werkzaamheid maar wel een risico op anticholinerge bijwerkingen. Van tadalafil kan geen plaatsbepaling
worden gegeven vanwege onvoldoende beschikbaar vergelijkend onderzoek. Een combinatiebehandeling moet niet
worden gegeven, omdat ze geen klinisch relevante toegevoegde waarde heeft, maar wel meer aanleiding geeft tot
bijwerkingen.
Geconcludeerd wordt dat het natuurlijk beloop van aspecifieke mictieklachten bij mannen over het algemeen gunstig is,
de pathofysiologie onduidelijk is, de relatie tussen prostaatvolume en mictieklachten zwak is, de werkingsmechanismen
van de gebruikte geneesmiddelen onzeker zijn, en dat in placebogecontroleerd onderzoek het effect van
geneesmiddelen gering is. Derhalve zijn primair voorlichting en niet-medicamenteuze behandeling aangewezen en moet
een medicamenteuze behandeling over het algemeen worden ontmoedigd. Zo nodig komt alleen een α-blokker in
aanmerking, maar dit kan als een (in sommige gevallen dure) placebotherapie worden beschouwd.
Trefwoorden: aspecifieke mictieklachten, prostaat, benigne prostaathyperplasie, α-blokkers, 5-α-reductaseremmers,
urologische spasmolytica, tadalafil, desmopressine
Tabel 1. Stof- en merknamen
Tabel 1. Stof- en merknamen
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a. ’Defined Daily Dose’ (DDD). b. De prijzen zijn berekend aan de hand van de G-standaard van de Z-Index (via KNMP Kennisbank online). c. Er is ook een tablet
met gereguleerde afgifte van 10 mg, de kosten daarvan bedragen € 1,99-4,72. d. Er is ook een tablet met gereguleerde afgifte van 10 mg, de kosten daarvan
bedragen € 12,99. e. Geregistreerde dosering is 1 dd 5 mg bij BPH. f. Siroop. g. Pleister.

Tabel 2. Overige stof- en merknamen
Image not found or type unknown
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