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ALFA-BLOKKERS VOOR DE BEHANDELING VAN NIERSTENEN 
 

Enkele richtlijnen1, 2 raden het off-label gebruik van alfa-blokkers aan voor de behan-

deling van nierstenen. Alfa-blokkers zouden namelijk de kans op succesvolle passage 

van een steen verhogen. Deze aanbeveling wordt in twijfel getrokken door een re-

cente RCT met meer dan 1.100 patiënten waarin geen voordeel voor alfablokkers op 

vlak van steenpassage wordt aangetoond3. De auteurs van een systematische review 

met meta-analyse4 onderzochten de plaatsen van alfablokkers bij nierstenen en in-

cludeerden 55 RCT’s waarin alfa-blokkers werden vergeleken met placebo bij patiën-

ten met symptomatische nierstenen. De meeste studies gebeurden met tamsulosine. 

Naast het primair eindpunt percentage van patiënten met passage van de steen 

werd er ook gekeken naar tijd tot passage van de steen, pijn, noodzaak voor inter-

ventie, opname en ongewenste effecten. Meta-analyse van de resultaten toont dat 

alfa-blokkers de kans op succesvol passeren van een steen verhogen (risk ratio 

1.49, 95% BI 1.39 tot 1.61).  

Dit voordeel is voornamelijk aanwezig bij grotere (> 5 mm) stenen (risk ratio 1.57, 

1.17 tot 2.27). Dit voordeel is niet aangetoond bij patiënten met kleinere stenen (risk 

ratio 1.19, 1.00 tot 1.48). Vergeleken met placebo is er voor alfablokkers eveneens 

een kortere tijd voor passage van de steen (MD −3.79 dagen, −4.45 tot −3.14), min-

der pijnepisodes (−0.74 episodes, −1.28 tot −0.21) en minder risico op heelkunde 

(risk ratio 0.44, 0.37 tot 0.52). Er was tussen beide groepen geen verschil in ernstige 

ongewenst effecten (1.49, BI 0.24 tot 9.35). De resultaten van deze systematische 

review van grotendeels kleine methodologisch zwakke studies staan in contrast met 

de RCT van Pickard, een relatief grote methodologisch sterke studie.  

De auteurs verklaren de discrepantie tussen hun resultaten en de resultaten van 

Pickard door een verschil in evaluatie van passage van de steen. In de meeste stu-

dies gebeurt dit aan de hand van beeldvorming, in de studie van Pickard stond suc-

cesvolle passage gelijk aan geen nood aan verdere behandeling. In de studie van 

Pickard waren de stenen ook relatief kleiner dan in andere studies.  
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De NHG richtlijn Urinesteenlijden beveelt tamsulosine niet (langer) aan voor de be-

handeling van patiënten met urinesteenlijden omdat er volgens de auteurs geen kli-

nisch relevante voordelen zijn aangetoond5. Ook het formularium ouderenzorg selec-

teert geen alfablokker voor deze indicatie omwille van de zwakke bewijskracht van 

de studies uitgevoerd in tweede lijn, niet overtuigende studies in de eerste lijn en 

mogelijke ongewenste effecten bij een fragiele populatie.  
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