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ANTICHOLINERGICA BIJ COPD: VERHOOGD RISICO OP 

ACUTE URINAIRE RETENTIE IS WAARSCHIJNLIJK 

 

Bespreking van: Stephenson A, Seitz D, Bell CM et al. Inhaled anticholinergic drug 

therapy and the risk of acute urinary retention in chronic obstructive pulmonary dis-

ease. A population-based study. Arch Intern Med 2011;171:914-20. 

 

De GOLD-richtlijn1 vermeldt in de versie van 2010 dat er geen rechtsreeks bewijs is 

geleverd dat het gebruik van anticholinergica voor inhalatie (in praktijk ipratropium 

en tiotropium) bij de behandeling van COPD tot prostaatproblemen zou kunnen lei-

den, ook al zijn hiervan meldingen gemaakt.  Een in opdracht van de producent van 

tiotropium in 2006 uitgevoerd onderzoek2 naar de veiligheid van tiotropium in de 

behandeling van COPD, vermeldt onder meer een verhoogde frequentie van het op-

treden van urinaire retentie bij tiotropiumgebruikers versus placebo  met een RR = 

10,93 maar met een zeer breed betrouwbaarheidsinterval (95%BI: 1,26-94,88), wat de 

klinische significantie van deze bevinding twijfelachtig maakt. De patiëntenpopulatie in 

studies is doorgaans een geselecteerd publiek waarbij personen met een comorbidi-

teit die tot ongewenste effecten aanleiding zou kunnen geven zorgvuldig zijn uitge-

sloten; buiten studieverband zou het risico op urinaire retentie mogelijks hoger zijn. 

Deze onafhankelijke Canadese nested case-control studie onderzocht in een zeer 

uitgebreide database van COPD-patiënten (ouder dan 65 jaar) een mogelijk verband 

tussen het gebruik van anticholinergica voor de behandeling van COPD en het op-

treden van acute urinaire retentie (AUR) waarvoor opname in een ziekenhuis of be-

zoek aan een spoedopname noodzakelijk was. Uit de resultaten bleken zowel recen-

te gebruikers als langdurige gebruikers van anticholinergica een significant verhoogd 

risico te vertonen voor acute urinaire retentie. Voor “new users” was de OR 1,42 

(95%BI: 1,20-1,68), voor “current users” was de OR 1,36 (95%BI: 1,26-1,46). Indien 

er ook een voorgeschiedenis was van benigne prostaathypertrofie (BPH, zonder pros-

tatectomie) was het risico groter: de OR voor “new users” bedroeg 1,81 (95%BI: 

1,46-2,24), die voor “current users” 1,48 (95%BI: 1,35-1,63). 

Acute urinaire retentie blijft echter een eerder zeldzame gebeurtenis: op basis van 

de gegevens van deze studie is voor “new users” met BPH het number needed to 

harm (NNH)  514 op 30 dagen en 263 op 180 dagen.  
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Commentaar van de redactie: 

De sterkte van deze studie ligt in zijn grootte (565073 personen met COPD en 9432 

gevallen van acute urinaire retentie) en het feit dat er, in tegenstelling tot de mees-

te RCT’s, ook gegevens zijn over personen die vaak omwille van comorbiditeit uit 

deze RCT’s worden geweerd (“real-world” populatie). Ook al is de frequentie van 

acute urinaire retentie gering, toch is dit niet verwaarloosbaar. Acute urinaire retentie 

is een aandoening die met een niet onbelangrijke morbiditeit en mortaliteit gepaard 

gaat3.  

Daarnaast blijft er onzekerheid bestaan over de veiligheid op cardiovasculair vlak 

van anticholinergica bij COPD behandeling4, 5. Tenslotte zijn anticholinergica net zoals 

andere aangewende middelen voor de behandeling van COPD niet meer dan een 

symptomatische behandeling, die hoogstens de frequentie van exacerbaties vermin-

dert1, zonder enige impact op het verloop en afloop van de aandoening zelf.  Het 

opstarten van inhalatie-anticholinergica bij een oudere populatie, en zeker meer spe-

cifiek bij mannen met gekende prostatismeklachten, moet met de gepaste  terug-

houdendheid  gebeuren en vereist zeker het navragen van klachten die op BPH 

zouden kunnen wijzen. 
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