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Doel: Management bij de presentatie van pijnklachten t.g.v. urolithiasis op de spoed 

Definitie 
• Pijnklachten ten gevolge van obstruerend en/of verplaatsend kristal (niersteen) dat  zich vormt in de 

urinewegen (1, 2) 

Achtergrond 
• Steenclassificatie naar etiologie: niet infectieus (calciumoxalaat, calciumfosfaat, urinezuur), infectieus 

(struviet, ammoniumuraat), genetisch (xanthine en cystine), medicamenteus gerelateerd (triamtereen, 
indinavir, acetazolamide) (3-5)  

Anamnese 
• Aard, locatie en uitstraling van de pijn, bewegingsdrang  
• Misselijkheid, braken of transpireren 
• Tekenen weefselinvasie: koorts, koude rillingen of flankpijn. 
• Mictieklachten: strangurie, hematurie, pollakisurie (vaak bij zeer distale steen i.c.m. loze aandrang) 
• Risicofactoren: eerdere urineweginfectie, inflammatoire darmziekte, hypercalciëmie, jicht, anatomische 

afwijkingen urinewegen (polycysteuze nieren), suikerhoudende frisdrank (6, 7) 
• Voorgeschiedenis; inclusief eventuele eerder episodes 
• Medicatiegebruik 

Lichamelijk onderzoek  
• ABCDE met controle vitale parameters 
• Abdomen: CAVE palpabele pulserende massa ((A)AAA) 
• Slagpijn nierloges (aanwijzing pyelonefritis) 
• Inspectie genitalia man (torsio testis of epididymitis kan zich met flankpijn presenteren) 

Differentiaal diagnose 
• AAAA, cholelithiasis, pyelonefritis, appendicitis, cholecystitis, torsie adnex, torsio testis, 

tendomyogene pijn, pneumonie (6) 

Aanvullend onderzoek 
• Indien verdenking AAAA: direct echo FAST 
• Laboratorium: SEH Pakket (= inclusief Natrium, Kalium, Calcium, Kreatinine, Leukocyten, CRP, 

leverproeven) (8) 
• Urinesediment bij verdenking urineweginfectie tevens urinekweek 
• Echo abdomen met vraagstelling hydronefrose  
• Bij persisterende verdenking ondanks negatieve echo, bij pijn welke niet voldoende onder controle is 

met analgetica of indien spontane lozing niet kan worden afgewacht (bijvoorbeeld bij sepsis) verricht 
aanvullend blanco CT-abdomen met vraagstelling obstruerende steen (sensitiviteit en specificiteit van 
98 tot 100%)(9) 



Medicamenteuze behandeling(3) Indien geen contra-indicaties 
• Start direct paracetamol 1000 mg en diclofenac 75 mg i.v. (eventueel p.o.), gevolgd door paracetamol 

3-4dd 1000 mg en diclofenac 3dd 50 mg p.o. (op indicatie PPI) 
• Het gebruik van een alfablokker ter preventie recidief koliekaanval of starten van buscopan blijven 

controversieel. (10, 11) Beleid Isala:  
o Buscopan: Start met bolus 20mg i.v. en nadien 100mg per 24uur continu (protocollen 

verschillen van 80-120mg).  In Nederland zeer goede ervaring, wordt elders in de wereld 
eigenlijk niet gedaan 

o Alfablokker (medische expulsie therapie): Bij verdenking distale uretersteen start alfa-blokker 
(bv. tamsulosine 0.4 mg 1dd p.o.). Staken indien karakteristieken met bijvoorbeeld CT-scan 
beter in beeld zijn.  Gebruik blijft controversieel, recente grote studie (Lancet) toonde geen 
voordeel aan t.o.v. placebo. Andere studies mogelijk toch weer wel voordeel met name voor de 
grotere distale stenen (12, 13) 

• Bij koorts start behandeling volgens septische shock inclusief start AB (na afname urine- en 
bloedkweken (!) 

o Ceftriaxon 2gram i.v. (bij allergie ciproxin 500 mg p.o. of 400 mg i.v. bij braken)  

Beleid 
• Een obstruerende steen met tekenen van infectie vereist onmiddellijk decompressie (percutane 

nefrostomie katheter of inwendige drainage middels ureterkatheter of Dubbel J katheter). Nadat de 
infectie voorbij is kan de steen definitief verwijderd worden (3) 

• Bij asymptomatische nefrolithiasis met stenen < 6mm volstaat conservatief beleid met analgetica en 
poliklinische controle in principe na 2 weken (termijn waarop je spontane lozing mag afwachten) 

o Asymptomatisch houdt in normale nierfunctie, dragelijke pijn en afwezigheid infectie  
Instructie aan de patiënt om de urine te zeven (zeef meegeven, zie afbeelding 1), de steen 
hiermee op te vangen (kan na uren tot weken) en deze in te leveren tijdens de poliklinische 
afspraak  (6)  
(PM eventueel in overleg met DD uroloog met vooraf blanco CT abdomen of echo nieren) 

Afbeelding 1. Urinezeef  



Flowchart SEH Acute niersteenkoliek  
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Indien arts niet direct beschikbaar is Controles (bloeddruk, hartfrequentie, saturatie, temperatuur) 
Aanvullend lab (SEH pakket).  
Start i.o.m. arts analgetica . 
Indien ABCD-probleem (bijv. hypotensie): direct arts laten komen 

Benadering volgens ABCDE Indien tekenen van shock 
*Cave hypovolemische shock bij AAAA: laagdrempelig 
echo FAST 
* Bij koorts start behandeling volgens septische shock 
inclusief start AB (na afname kweken) 
Ceftriaxon 2gr i.v. (bij allergie ciproxin 500 mg p.o. of 
400 mg i.v. bij braken). Zie protocol urosepsis 

Anamnese 
- Pijn: aard, locatie, uitstraling, 
bewegingsdrang  
- N, V, transpireren 
- Koorts/ koude rillingen, flankpijn 
- Dysurie, hematurie 
- Voorgeschiedenis; eerder episodes 
- Medicatiegebruik + risicofactoren 

Vervolg lichamelijk onderzoek 
- Slagpijn nierloges (pyelonefritis) 
- Inspectie genitalia man 

Aanvullend onderzoek op indicatie 
* Temperatuur >38.5°  bloedkweken 
* Bij verdenking UWI urinekweek 
* Blanco CT-abdomen (obstruerende steen)

Behandeling

❖ Analgetica: start direct paracetamol 1000 mg en diclofenac 75 mg en buscopan 20 mg bolus i.v. 
❖ Obstructie + infectie: onmiddellijk decompressie (percutane nefrostomie katheter of Dubbel J katheter) 
❖ Asymptomatische nefrolithiasis: conservatief beleid met analgetica (paracetamol 3-4dd 1000 mg en diclofenac 

3dd 50 mg p.o.) en poliklinische follow up na 2 weken (eventueel met blanco CT vooraf)  
Instructie: urine zeven en de (eventuele opgevangen) steen inleveren op de polikliniek  

Aanvullend onderzoek  
- Lab: SEH pakket 
- Urinesediment 
- Echo abdomen 
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