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Overzicht van de aanbevelingen

1 - Alfablokkers

Zwak

Overweeg alfablokkers (tamsulosine, off-label) voor behandeling van patienten met een vermoeden op urinestenen. Bespreek de

voor-en nadelen van alfablokkers vergeleken met een afwachtend beleid.

Praktische informatie bij keuze voor alfablokkers
• Geef tamsulosine: een tablet van 0,4 mg, eenmaal daags ’s morgens na het ontbijt. Informeer de patiënt dat het een offlabel
medicatie betreft.
• Zet het gebruik voort tot steenlozing of het moment dat de episode wordt afgesloten.
• Vraag de patiënt contact op te nemen bij een onverwacht beloop of bij het optreden van bijwerkingen.
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voor-en nadelen van alfablokkers vergeleken met een afwachtend beleid.

Praktische informatie bij keuze voor alfablokkers
• Geef tamsulosine: een tablet van 0,4 mg, eenmaal daags ’s morgens na het ontbijt. Informeer de patiënt dat het een offlabel
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Kerninformatie

Rationale

We geven een zwakke aanbeveling omdat we inschatten dat de mogelijk kleine, maar relevante voordelen (een reductie van het
aantal pijn episodes, vermindering van de kans op ziekenhuisopnames en een verhoogde kans op steenlozing) voor het
merendeel van de patienten op zullen wegen tegen de nadelen. De nadelen zijn onzeker, maar we beoordelen de kans hierop als
beperkt waarbij meeweegt dat alfablokkers voor een korte tijd worden gebruikt.

Voor sommige patienten zal de onzekerheid over de nadelen niet opwegen tegen de mogelijk kleine voordelen, bespreek daarom
beide opties (alfablokkers en afwachtend beleid) met de patient.

Adaptatie

De beantwoording van deze uitgangsvraag is gebaseerd op een internationale richtlijn [2] die voldoet aan de kwaliteitscriteria die
het NHG hanteert bij het opstellen van richtlijnen [zie Handleiding ontwikkelen NHG-Standaarden]. Deze internationale richtlijn is

Voor- en nadelen

Alfablokkers verminderen, vergeleken met gebruikelijke zorg of placebo, mogelijk het aantal pijnepisodes (0,7 minder episodes)
en het aantal ziekenhuisopnames (6,9% absolute risicoreductie) en verhogen waarschijnlijk (kwaliteit van bewijs: redelijk) de
kans op steenlozing (6,9% absolute risicoverhoging). Er lijken niet of nauwelijks verschillen in het ondergaan van chirurgische
ingrepen en ernstige bijwerkingen te zijn. Er kunnen mogelijk wel bijwerkingen optreden, zoals duizeligheid en orthostatische
hypotensie (vooral als deze worden gecombineerd met antihypertensiva). De balans tussen de voor- en nadelen is waarschijnlijk
in het voordeel van alfablokkers.

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies

Kwaliteit van bewijs

De kwaliteit van bewijs is laag voor de uitkomsten aantal pijnepisodes, ziekenhuisopnames, ondergaan van chirurgische
ingrepen en ernstige bijwerkingen. De kwaliteit van bewijs is redelijk voor de uitkomst steenlozing.

Laag

Waarden en voorkeuren

De werkgroep schat in dat patiënten kleine verminderingen van het aantal pijnepisodes al belangrijk vinden vanwege de hoge
pijnintensiteit. Een kleine vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en het voorkomen van chirurgische ingrepen kunnen
ook relevant zijn vanwege de grote impact op kwaliteit van leven. Ondanks het feit dat steenlozing op zich minder relevant
wordt geacht, kunnen patiënten gerustgesteld zijn als ze de steen hebben geloosd. De werkgroep verwacht dat er variatie zal
bestaan in waarden en voorkeuren en hoe patiënten het relatief belang van de uitkomsten afwegen.

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid

Middelen

De kosten van gebruik van alfablokkers zijn beperkt (tamsulosine: minder dan EUR 1,00 voor 1 maand), bron
medicijnkosten.nl). Verder is de werkgroep van mening dat een mogelijk grotere kans op lozing met betrekkelijk veilige middelen
mogelijk kosten kan besparen die gepaard gaan met een ingreep. Door sneller herstel wordt mogelijk ook het gebruik van ander
emedicatie zoals diclofenac verkort.

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie
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gebaseerd op een cochranereview.[3]

De NHG-werkgroep Urinesteenlijden heeft de internationale aanbeveling over alfablokkers bediscussieerd, en besloten deze
ongewijzigd over te nemen en te vertalen, waarbij de kosten van tamsulosine zijn toegevoegd en meegewogen. Voor meer details
verwijzen we naar de internationale richtlijn [Vermandere 2018] en de daaraan gelinkte cochranereview [3]

Vraagstelling/PICO

Populatie: Patiënten met een vermoeden van urinestenen

Interventie: Alfablokkers

Vergelijking

(comparison): Gebruikelijke zorg of placebo

Samenvatting

Alfablokkers vergeleken met gebruikelijke zorg of placbeo:
• verminderen mogelijk het aantal pijn episoden (0.7 minder episoden, kwaliteit van bewijs is laag)
• verminderen mogelijk het aantal zieknhuisopnames (6.9% absolute risico reductie, kwaliteit van bewijs is laag)
• verhogen waarschijnlijk de kans op steenlozing (6.9% absolute risico verhoging, kwaliteit van bewijs is redelijk)
• lijken niet of nauwelijks een verschil in het ondergaan van chirurgische ingrepen en ernsiige bijwerkingen te geven
(kwlaiteit van bewijs is laag)

Uitkomst
Follow-up termijn

van absolute
effecten

Results and
measurements

Absolute effect estimates

Gebruikelijke zorg Alfablokkers

Certainty of
the Evidence
(dat het het

ware effect bij
de

doelpopulatie
weergeeft)

Samenvatting

Ziekenhuisopnames
1

1-8 weken

8 Cruciaaal

Relatief risico 0.51
(CI 95% 0.34 - 0.77)

Gebaseerd op data uit
1,876 bij patiënten 13

studies. 2 (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1-8
weeks

Difference: 69 minder per 1000

( CI 95% 93 minder - 32 minder )

141
per 1000

72
per 1000

Laag
Vanwege risico op

vertekening en

indirect bewijs 3

Alfablokkers
verminderen mogelijk

het aantal
ziekenhuisopnames

Chirurgische

ingreep
1-8 weeks

8 Cruciaaal

Relatief risico 0.74
(CI 95% 0.53 - 1.02)

Gebaseerd op data uit
3,292 bij patiënten 19

studies. 4 (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1-8
weeks

Difference: 28 minder per 1000

( CI 95% 51 minder - 2 meer )

109
per 1000

81
per 1000

Laag
Vanwege risico op

vertekening en
onnauwkeurigheid

5

Er is mogelijk weinig
tot geen verschil in

chirurgische
interventies

Steenlozing
1-8 weken

7 Cruciaaal

Relatief risico 1.09
(CI 95% 1.06 - 1.13)

Gebaseerd op data uit
4,133 bij patiënten 5

studies. 6 (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1-8

Difference: 69 meer per 1000

( CI 95% 46 meer - 99 meer )

764
per 1000

833
per 1000 Redelijk

Vanwege indirect

bewijs 7

Alfablokkers verhogen
waarschijnlijk de kans

op steenlozing
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1. Aantal ziekenhuisopnames

2. Systematische review [1] with included studies: Meltzer 2017, Furyk 2016, Mshemish 2012, Ahmed 2010, Griwan 2010,

Erturhan 2007, Zehri 2010, Georgescu 2015, El Said 2015, Albert 2016, Autorino 2005, Ahmad 2015, Yencilek 2010. Baseline/

comparator estimate is taken from: Control arm of reference used for intervention above .

3. Risico op bias: Ernstig . De meerderheid van de onderzoeken werd beoordeeld als hoge of onduidelijke kans op vertekening ;

Inconsistentie: Geen . Indirect bewijs: Ernstig . Er waren verschillen tussen de doelpopulatie en de populatie in de onderzoeken ;

Onnauwkeurigheid: Geen . Publicatie bias: Geen .

4. Systematische review [1] with included studies: Furyk 2016, Pickard 2015, Autorino 2005, Georgescu 2015, Ahmed 2010,

Ferre 2009, Porpiglia 2009, Eryildirim 2015, Al Ansari 2010, Vincendeau 2010, Mshemish 2012, Meltzer 2017, Lee 2014, Itoh

2013, Itoh 2011, Yencilek 2010, Sen 2016, Park 2012, Hermanns 2009. Baseline/comparator estimate is taken from: Control

arm of reference used for intervention above .

5. Risico op bias: Ernstig . De meerderheid van de onderzoeken werd beoordeeld als hoge of onduidelijke kans op vertekening ;

Inconsistentie: Geen . Indirect bewijs: Geen . Onnauwkeurigheid: Ernstig . Het betrouwbaarheidsinterval omvatte zowel geen

effect als een klinisch relevant effect ; Publicatie bias: Geen .

6. Systematische review [1] with included studies: Ochoa-Gomez 2011, Cervenakov 2002, Kupeli 2004, Eryildirim 2015,

Vincendeau 2010, Al Ansari 2010, Agrawal 2009, Park 2012, Sayed 2008, Arrabal-Martin 2010, Cha 2012, Balci 2014,

Mshemish 2012, Cho 2017, Rahim 2012, Hermanns 2009, Lojanapiwat 2012, El Said 2015, Kaneko 2010, Ye 2017, Liatsikos

2007, Lojanapiwat 2008, Ayubov 2007, Yencilek 2010, Mukhtarov 2007, Sen 2016, Ibrahim 2013, Pedro 2008, Alizadeh 2014,

Han 2006a, Doluoglu 2015, Yilmaz 2005, Erturhan 2007, Hong 2008, Berger 2015, Ahmed 2010, Itoh 2011, Abdel-Meguid

2010, Yuksel 2015, El-Gamal 2012, Wang 2008a, Ferre 2009, Erkan 2011, Porpiglia 2006, Sur 2015, Itoh 2013, Sun 2009, Kim

2007b, Bajwa 2013, Pickard 2015, Georgescu 2015, Lee 2014, Albert 2016, Porpiglia 2009, Meltzer 2017, Taghavi 2005, Zehri

2010, Dong 2009, Ahmad 2015, Autorino 2005, Bayraktar 2017, Griwan 2010, Maitra 2012, Islam 2010, Zhou 2011, Furyk

2016, Aldemir 2011. Baseline/comparator estimate is taken from: Control arm of reference used for intervention above .

7. Inconsistentie: Geen . Indirect bewijs: Ernstig . Er waren verschillen tussen de doelpopulatie en de populatie in de

onderzoeken ; Onnauwkeurigheid: Geen . Publicatie bias: Geen . Vermoedenh Publication bias suspected given funnel plot

asymmetry (not downgraded). ;

8. Systematische review [1] with included studies: Albert 2016, Sen 2016, Cha 2012, Cho 2017, Vincendeau 2010, Ahmed

2010, Porpiglia 2006, Furyk 2016, Al Ansari 2010, Pedro 2008, Autorino 2005, Meltzer 2017, Pickard 2015, Ibrahim 2013,

Mshemish 2012, El Said 2015, Itoh 2011, Georgescu 2015. Baseline/comparator estimate is taken from: Control arm of

reference used for intervention above .

9. Risico op bias: Ernstig . De meerderheid van de onderzoeken werd beoordeeld als hoge of onduidelijke kans op vertekening ;

Inconsistentie: Geen . Indirect bewijs: Geen . Onnauwkeurigheid: Ernstig . Het betrouwbaarheidsinterval omvatte zowel geen

weeks

Ernstige

bijwerkingen
1-8 weken

7 Cruciaaal

Relatief risico 1.25
(CI 95% 0.8 - 1.96)

Gebaseerd op data uit
3,124 bij patiënten 18

studies. 8 (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1-8
weeks

Difference: 5 meer per 1000

( CI 95% 4 minder - 19 meer )

20
per 1000

25
per 1000

Laag
Vanwege risico op

vertekening en
onnauwkeurigheid

9

Er is mogelijk weinig
tot geen verschil in

ernstige bijwerkingen

Pijn episoden
1-8 weken

8 Cruciaaal

Gebaseerd op data uit:
1,363 bij patiënten 15

studies. 10

(Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1-8
weeks

Difference: MD 0.66 lower
( CI 95% 0.91 lower - 0.42 lower )

2.16
(Mediaan)

1.5
(Mediaan)

Laag
Vanwege risico op

vertekening en

inconsistentie 11

Alfablokkers
verminderen mogelijk

het aantal
pijnepisoden
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[1] Alpha-blockers as medical expulsive therapy for ureteral stones. 2018;

effect als een klinisch relevant voor- en nadeel ; Publicatie bias: Geen .

10. Systematische review [1] with included studies: Griwan 2010, Zhou 2011, Eryildirim 2015, Sen 2016, Al Ansari 2010,

Porpiglia 2009, Albert 2016, Ferre 2009, Mshemish 2012, Yuksel 2015, Vincendeau 2010, Sayed 2008, Yilmaz 2005, Wang

2008a, Ahmed 2010. Baseline/comparator estimate is taken from: Control arm of reference used for intervention above .

11. Risico op bias: Ernstig . De meerderheid van de onderzoeken werd beoordeeld als hoge of onduidelijke kans op

vertekening ; Inconsistentie: Ernstig . Statistische heterogeniteit (I2 = 80%) gecombineerd met een vermoeden van

publicatiebias heeft geleid tot afwaardering met 1 niveau ; Indirect bewijs: Geen . Onnauwkeurigheid: Geen . Publicatie bias:

Geen . Vermoeden van publicatiebias vanwege asymmetrische funnelplot (niet separaat voor afgewaardeerd ;
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