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• 2017; Consumentenbond met LUMC.
• Meer dan 4500 panelleden (80%) van de Consumentenbond (18‐
96 jaar) gebruikt internet als bron van medische informatie.

• 57% doet dat om erachter te komen wat zij zelf aan bepaalde
klachten kunnen doen.
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Mijn moeder heeft sinds vanmorgen enorm veel pijn. Ze had het echt erg
slecht. Lag echt te kermen. Naar de dokter. Volgens hem zijn het
waarschijnlijk nierstenen en moet ze wachten tot ze deze uitplast. Pijnstillers
mee en dat was het...
Is dat normaal? Moeten ze niet kijken hoe groot die steen is bijvoorbeeld? Ze
heeft echt heel veel pijn. Ondanks de pijnstillers gilt ze het soms bijna uit.
En hoelang duurt het ongeveer voordat je zo'n steen uitplast?
Bedankt alvast voor de antwoorden.

Niet doen hoor!!! Hoe meer je gaat drinken, hoe meer druk er wordt opgebouwd en hoe meer
pijn je moeder dus krijgt!
Wat ze wél kan doen (als de pijn een klein beetje zakt): veel gaan (trap)lopen. Klinkt idioot,
maar kan ervoor zorgen dat het steentje eerder zakt, en dus wordt uitgeplast.
Nierstenen zijn erg pijnlijk, wat je kunt doen:
‐ thuis kijken of pijnstilling aanslaat
‐ gaat het thuis niet en/óf wordt je moeder ziek/krijgt ze koorts: naar het ziekenhuis gaan (als
ze ziek wordt, direct gaan!)
‐ in het ziekenhuis kunnen ze pijnstilling geven, bijvoorbeeld via het infuus, er kan een scan of
foto gemaakt worden om de plaats van de steen/stenen te bepalen. Verwacht niet dat ze in het
ziekenhuis direct van de pijn af zal zijn, ook met behulp van goede pijnstilling blijven
nierstenen vervelend, en opereren doen ze niet acuut.
Veel sterkte!
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NHG standaard

anamnese

Vraag bij acute pijn in de flank of buik naar klachten die kunnen passen bij een
urinesteenaanval:
• pijn: aard, acuut begin, bewegingsdrang, lokalisatie en uitstraling;
• misselijkheid en braken;
• bloed in de urine;
• eerdere urinesteenaanval;
• familiair voorkomen van urinestenen;
• aangeboren afwijkingen (mononier);
• nierfunctiestoornis;
• mictieklachten en koorts als uiting van een mogelijke infectie.
Breid, als de symptomen minder of niet kenmerkend zijn voor een
urinesteenaanval, de anamnese uit met het oog op andere oorzaken van de pijn
(zie Evaluatie).

NHG standaard

onderzoek (1)

NHG standaard

onderzoek (2)

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit:

•
•
•
•

signaleren van bewegingsdrang;

Aanvullend onderzoek

bepalen lichaamstemperatuur;

• Onderzoek bij acute hevige pijn de urine op de aanwezigheid van

meten bloeddruk;
buikonderzoek: vooral druk‐ of slagpijn in de nierloge (kan passen bij een
urinesteen), tekenen van peritoneale prikkeling (past niet bij een
ongecompliceerd urinesteenlijden).

erytrocyten (met een urinestick)4) en tekenen van een urineweginfectie (zie
voor diagnostiek en beleid de NHG‐Standaard Urineweginfecties).
Eventueel aanvullend beeldvormend onderzoek is pas aan de orde bij
controle na vijf tot zeven dagen (zie Controle na 5 tot 7 dagen)

Bloed in de urine
NHG noot 4 (Argyropoulos 2004)

• 9‐18 % heeft geen aantoonbaar bloed in de urine gemeten met een
urinestick
Tegen steenlijden pleit:

• stolsels
• (microscopische) hematurie zonder pijn

Veel drinken of niet?
• Standaard 2007: niet te veel drinken tijdens de koliek
• Cochrane‐review [Worster 2012]
Conclusie
Er is zeer veel onzekerheid (algehele kwaliteit van bewijs zeer laag) over het
bestaan van klinisch relevante voor‐ of nadelen van een verhoging of een
verlaging van de vochtinname

• Standaard 2016: Adviseer de patiënt normaal te blijven drinken
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NHG standaard

pijnstilling

Alternatief?

Aanvangsbehandeling:

• Geef bij hevige klachten diclofenac 75 mg intramusculair (diclofenac is bij
intramusculaire toediening werkzaam na 10 tot 30 minuten).

• Geef bij onvoldoende effect van of een contra‐indicatie voor diclofenac
morfine 10 mg subcutaan of intramusculair.

• Schrijf vervolgens een middel voor waarmee de patiënt zelf de pijn
gedurende enkele dagen kan bestrijden: diclofenactabletten of ‐zetpillen
(50 tot 100 mg per keer, maximale dagdosis 150 mg) of naproxentabletten
of ‐zetpillen (250 tot 500 mg per keer, maximale dagdosis 1000 mg)

Buscopan (1)

Tamsulosine?
• Standaard 2007: ja
• Standaard 2015: ja
• ugynHAG 2016: nee
• Standaard 2016: nee
• H&W maart 2017: BMJ 2016 *): ja
• β standaard 9 november 2018:
*) 1.Hollingsworth JM, et al. Alpha blockers for treatment of ureteric stones:
systematic review and meta‐analysis. BMJ 2016;355:i6112

Buscopan (2)

Beeldvorming en verwijzen

Conclusie van deze review:

• Als monotherapie blijft Buscopan ver achter tov NSAID
• Mogelijk aanvullend (i.v.), daarvoor verder onderzoek nodig

Het doel van de beeldvorming:

• (On)zekerheid over de diagnose
• Dilatatie (stuwing!)
Verwijzen

• Als het niet over gaat…
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