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In de eerste herziening van de NHG-Standaard 'Urinesteenlijden'1 wordt de diagnostiek en behandeling van
urinesteenaanvallen bij volwassenen beschreven, waarbij het vermoeden van een urinesteenaanval als uitgangspunt
wordt genomen. In de acute fase staat de pijnbestrijding op de voorgrond, de postacute fase richt zich meer op de
toetsing van de diagnose en het beleid op langere termijn.
Achtergrond. Urinesteenaanvallen komen met enige regelmaat voor in de huisartsenpraktijk, met een piek bij mannen
op middelbare leeftijd. Urinestenen ontstaan meestal in het bovenste deel van de urinewegen. Men veronderstelt dat dit
komt vanwege oververzadiging van de urine met vooral calcium- en oxalaationen. De kans dat een steen tijdens of
binnen twee maanden na de aanval spontaan wordt geloosd is gemiddeld 85-95%, meestal verlaat de steen het lichaam
niet tijdens de aanval, maar na enkele uren tot dagen, soms pas na een paar weken. De kans op een urineweginfectie
varieert en is 3-12%, op urosepsis ongeveer 1%.
Medicamenteuze therapie. In de standaard wordt geadviseerd om in de acute fase niet te veel te drinken, omdat dat
een nieuwe koliek kan veroorzaken. Bij hevige koliekpijn wordt op grond van een systematisch literatuuroverzicht als
eerste keuze diclofenac geadviseerd: voor snelle pijnbestrijding 75 mg diclofenac intramusculair (werkzaam na 10-30
minuten) met als alternatief rectale toediening van een diclofenaczetpil 100 mg (werkt ongeveer een kwartier
langzamer).2 Voor het nemen van preventieve maatregelen voor maagbescherming wordt verwezen naar de NHGRichtlijn Pijnbestrijding, voor het behandelen van een urineweginfectie naar de NHG-Standaard 'Urineweginfecties'.
Alleen bij contra-indicaties voor diclofenac of bij onvoldoende effect wordt in de Standaard morfine 10 mg subcutaan of
intramusculair aangeraden. Geadviseerd wordt om in de post-acute fase juist wel veel te drinken (minimaal 2 liter per 24
uur), om zo verdere steengroei te beperken. Na lozen van de steen kan veel drinken ook nuttig zijn om een recidief te
voorkómen. Calciumbeperking en andere dieetadviezen worden niet aangeraden, men kiest alleen voor meer drinken als
eenvoudigste preventieve maatregel. Als er bij echografisch onderzoek geen sprake is van dilatatie wordt overwogen in
de post-acute fase de alfa-1-blokker tamsulosine te gebruiken om de kans op spontane lozing, vooral van distale
urinestenen met 20-30% te vergroten (samengevat relatief risico 1,65 [95%BI=1,45-1,88], NNT=4). De resultaten van
een meta-analyse (9 tweedelijnsonderzoeken, 693 patiënten waarvan 25 tot 60% vrouw, gemiddelde steengrootte 4-8
mm, meest distaal in ureter)3 en een recent onderzoek (96 verwezen patiënten, exclusie van patiënten die eerder een
steen loosden),4 ondersteunen deze behandeling. Uit de secundaire eindpunten van een aantal onderzoeken uit deze
meta-analyse volgde dat patiënten minder pijnaanvallen (2 onderzoeken) en minder pijn hadden (1 onderzoek).
?
Patiënten met recidiverende stenen worden verwezen. Bij recidiverende vorming van calciumoxalaatstenen bestaat de
mogelijkheid de steenvorming met thiazidediuretica te beperken. Ook citraten en allopurinol kunnen worden gebruikt om
recidieven te voorkomen.

Wijzigingen. Diclofenac blijft in de acute fase bij hevige koliekpijn eerste keuze. Aanvullend onderzoek in de postacute
fase bestaat in eerste instantie uit echografie, in tweede instantie uit een CT-scan, waarbij de CT-scan de plaats van het
intraveneus pyelogram uit de vorige versie van de standaard heeft overgenomen. Na bevestiging van de diagnose in de
postacute fase wordt voortaan het gebruik van tamsulosine, een alfa-1-blokkker, overwogen om zo de spontane lozing
van de urinesteen te versnellen en pijnklachten mogelijk te reduceren.
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De NHG-Standaard 'Urinesteenlijden' geeft in de acute fase bij hevige koliekpijn de
voorkeur aan diclofenac boven morfine: gemeten op een visueel analoge schaal
(VAS, 0-100 mm, waarbij 0 geen pijn is en 100 zeer veel pijn) was de pijn gemiddeld
4,6 mm (95%BI=1,7-7,5 mm) lager bij gebruik van een NSAID dan bij een opioïde
(Gebu 2005; 39: 6-11). Daarnaast hadden patiënten die NSAID's gebruikten,
significant minder extra analgetica nodig dan patiënten die een opioïde gebruikten
(RR 0,75 [0,61-0,93]).
Om de spontane lozing van urinestenen te versnellen geeft de Standaard
gedurende de post-acute fase het gebruik van de alfa-1-blokker tamsulosine in
overweging. Tamsulosine is niet geregistreerd voor de behandeling van
urinesteenlijden, maar is alleen geregistreerd voor mannen met mictieklachten bij
een vergrote prostaat. De Standaard baseert zich op een meta-analyse met alleen
tweedelijnsonderzoeken. De betreffende noot die het advies om tamsulosine te
overwegen onderbouwt, vermeldt dat de auteurs van de meta-analyse concluderen
dat er nog een groot, goed opgezet onderzoek nodig is voor een definitieve
conclusie. Op grond van de grotere kans op lozing met een betrekkelijk veilig
middel, zonder de nadelen van een ingreep, heeft de werkgroep van deze NHGStandaard toch het advies gegeven om het voorschrijven van tamsulosine in de
postacute fase van urinesteenlijden (en na beeldvormende diagnostiek) in de
eerste en tweede lijn te overwegen. Dit advies is zwak onderbouwd. Het heeft de
voorkeur vast te houden aan een 'evidence-based'-beleid: dus eerst de resultaten
van goed onderzoek afwachten. Er is geen dwingende indicatie om met het
behandeladvies vooruit te lopen op deze resultaten. Veel stenen worden spontaan
geloosd.
?
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