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Geraadpleegde literatuur 
 NHG standaard 

o Mictieklachten bij mannen 2014 (M42) 
o Incontinentie van urine bij vrouwen 2015 (M46) 

 Richtlijn urine-incontinentie voor 2e en 3e lijns zorg NVOG/NVU 2014 

 Richtlijn urine-incontinentie bij vrouwen NVOG 2012 

 Richtlijn mannelijke niet neurogene LUTS NVU 2017 

 Farmacotherapeutisch Kompas 2018     

 Informatorium Medicamentorum 2018 

 EAU Guidelines on Urinary incontinence, 2014 

 
Anticholergicum 
geneesmiddel(en) Darifenacine (G048BD10) 

Oxybutinine (G048BD 04) 
Solifenacine (G048BD 08) 
Tolterodine (G048BD 07) 
Mirabegron (G04BD12) 

therapeutische groep: urologische 
spasmolytica 

 
Alfablokker 
geneesmiddel(en) Alfuzosine (G04CA 01) 

Tamsulosine (G04CA 02) 
therapeutische groep: sympathicolytica 
  

 
5-alfa-reductaseremmer 
geneesmiddel(en) Dutasteride (G04CB 02) 

Finasteride (G04CB 01) 
therapeutische groep: antihormonen 
  

 

 
Overwegingen werkgroep  

Achtergrond en overwegingen van 2018  
Algemeen 

 Het kaartje wordt beperkt tot: stressincontinentie, urge incontinentie, gemengde incontinentie en 
subvesicale obstructie door groeiende prostaat. 

 De literatuur over mictiestoornissen brengt geen duidelijke voorkeur voor een middel naar voren.  

 De werkgroep adviseert een urineweginfectie uit te sluiten (conform NHG standaard). 

 De werkgroep adviseert het gebruik van een mictiedagboek/mictielijst voor het in beeld brengen van de 
functionele blaascapaciteit. Het mictiedagboek is een van de kwaliteitsindicatoren bij behandeling van urine-
incontinentie (urologische richtlijn).  
 

Stress incontinentie 

 Hier wordt geen medicamenteuze therapie ingezet in de 1e lijn.  

 Bekkenbodemoefeningen : in richtlijnen wordt verwijzing naar een geregistreerd bekkenfysiotherapeut 
geadviseerd.  

 
Urge incontinentie:  

 Alle ACH (anticholinergicum ) hebben specifieke voor- en nadelen in het bijwerkingenprofiel. Daarom  kan 
switchen zinvol zijn. De verschillen tussen solifenacine, darifenacine en tolterodine zijn zodanig klein, dat 
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keuze op basis van prijsverschillen gerechtvaardigd is. Tolterodine is nu generiek verkrijgbaar en daardoor 
goedkoper. De werkgroep heeft daarom als 1

e
 keuze tolterodine met gereguleerde afgifte vastgesteld. 

!!! Uitgezonderd (kwetsbare) ouderen ivm de centrale anticholinerge werking. Dan heeft darifenacine of 
solifenacine de voorkeur, omdat het  minder sterk de bloedhersenbarrière passeert.  

 

 Oxybutinine wordt niet meer opgenomen omdat het meer bijwerkingen geeft en het 3x daags moet worden 
ingenomen. De pleister is geen goed alternatief omdat deze niet zo goed werkt en veel lokale bijwerkingen 
geeft. 
 

 In de NHG staat: start met het anticholinergicum tolterodine met gereguleerde afgifte 4 mg 1 dd 1 tablet. 
Hiervan wordt afgeweken vanwege het hoge percentage  bijwerkingen bij ACH (> 1/3 van de patiënten). 
Daarom is gekozen om te starten met een lagere dosering. Dit geeft voordelen bij de compliance. 
Daarnaast: 
o Indien patiënten al met een lagere dosering bijwerkingen hebben, dan niet verhogen, maar van middel 

switchen. 
o Indien patiënten bij een hoge dosering bijwerkingen hebben, kun je moeilijk draagvlak creëren voor 

een lagere dosering 
 

 Indien tevens cholinesteraseremmer, dan terughoudend zijn met anticholinergicum. 
 

 Indien de klachten wederom optreden (na stoppen bij goed resultaat), dan dient dit geneesmiddel 
levenslang te worden gebruikt. . Uiteraard kan er nog een 2e proefstop worden gedaan. Ga dan uit van een 
lagere kans op succes. 
 

 Alhoewel er weinig ervaring is met mirabegron in de 1e lijn wordt dit toegevoegd omdat de bijwerkingen 
acceptabel zijn en dit het eerste middel is waarmee gestart wordt bij doorverwijzing naar 2e lijn. Mirabegron 
kan de bloeddruk verhogen. Vandaar dat dit alleen gegeven kan worden indien de bloeddruk normaal is 
evenals de lever- en nierfunctie. Mirabegron geeft interacties waarbij QT-verlenging kan optreden. 
 

 In de 2e lijn is na medicamenteuze therapie behandeling met PTNS en botox een volgende optie. 
 

 Urotherapie door de gespecialiseerde verpleegkundige kan meerwaarde hebben (naast 
bekkenbodenfysiotherapie. 
 

 In de richtlijn urine-incontinentie van de NVU / NVOG wordt kort de combinatie solifenacine 5 mg en 
mirabegron beschreven. Deze combinatie wordt in toenemende mate gebruikt en er zijn positieve studies. 
Het is nog te vroeg om dit in de FTTO afspraak op te nemen.  
 

Gemengde incontinentie 

 Het advies is te concentreren op het deel van de gemengde incontinentie dat het meest op de voorgrond        
staat.  

 De werkgroep adviseert niet tegelijk met fysiotherapie en medicatie te starten omdat dan niet duidelijk is 
welke van beide werkt.  
 

Subvesicale obstructie door groeiende prostaat. 
Bemoeilijkte mictie bij mannen (LUTS) 

 Bij afwijkend RT PSA-test + verwijzen/echo aanvragen, zodat de PSA-waarde bij de 2e lijns afspraak reeds 
bekend is. Bij carcinoomverdachte prostaat meteen verwijzen naar 2e lijn. Bij twijfel (asymmetrie, benigne 
knobbeltjes, grootte) is 1e lijns echo afdoende. Bij twijfel wat betreft carcinoom en PSA boven 3 (60 jaar) of 
boven 4 (70 jaar) is verwijzen 2e lijn geadviseerd. Zo niet dan is een tussenstap 1e lijns echo 
gerechtvaardigd.  

 Alfablokkers: De werkgroep heeft een voorkeur aangegeven voor tamsulosine. Bij onvoldoende resultaat na 
6 weken 1

e
 lijns echo prostaat volgens de NHG standaard (in vorige FTTO afspraak was dit 4 weken). 

Switchen van middel is zinvol aangezien tamsulosine en alfuzosine ’s morgens respectievelijk ’s avonds 
gebruikt worden, wat bij orthostaseproblemen en misselijk onderscheid kan maken.  

 Dutasteride is bij de keuzes toegevoegd. Hierdoor is een combinatie met tamsulosine mogelijk. Dit is een 
goed en goedkoper alternatief voor het combinatiemiddel Combodart®. 
 

 Indien prostaat >35 gram: toevoegen 5-alfa-reductaseremmer. Dit advies is conform NVU en Europese 
Richtlijn. De verschillen tussen finasteride en dutasteride zijn klein. Deze stap is zinvol omdat het een 
standaard combinatietherapie betreft voorafgaande aan een eventuele operatie. Deze stap kan mogelijk 
een operatie voorkomen. 

 Indien de prostaat kleiner is dan 35 gram heeft het geven van 5-alfa-reductaseremmer geen effect. De  
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grootte van de prostaat kan alleen door middel van een echo worden vastgesteld.  

 Door gebruik 5-alfa-reductaseremmer is maximaal 35% volumereductie van de prostaat mogelijk. 5-alfa-
reductase-remmers worden minder vaak in de 1

e
 lijn gebruikt, omdat het prostaatvolume via echo prostaat 

bekend moet zijn. Meestal betreft het patiënten die van de uroloog komen: na 1-2 jaar behandeling neemt 
deze het besluit/geeft advies over verdere traject met grofweg 3 opties: continu medicatie, intermitterend 
medicatie of TURP.  Het advies van de uroloog (intermitterend of continu) dient in de overdrachtsbrief te 
staan.  

 Alfablokker werkt bij obstructieve klachten. Bij irritatieve klachten gebruik een anticholinergium. 
 

 De werkgroep adviseert het gebruik van een IPSS-score als hulpmiddel om de levenskwaliteit en aard van 
de mictieklachten in kaart te brengen, gezien de gangbaarheid in Nederland (richtlijn LUTS).  

 
 
 


