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Vitamine-B12-bepaling bij metforminegebruik

Henk Bilo

neden de 150 pmol/l te behandelen als een deficiëntie.

Moet MMA bepaald worden?
Hart en collega’s pleiten ervoor de MMA-bepaling standaard 

in te voeren als onderdeel van de diagnostiek bij een mogelijk 

vitamine-B12-tekort op weefselniveau. Een MMA-bepaling is 

duur en wordt zeker niet in alle laboratoria standaard uitge-

voerd. Uiteraard is alles te organiseren, maar men zou zo’n be-

paling eigenlijk alleen moeten doen bij metforminegebruikers 

die een laagnormaal of normaal serumvitamine B12 hebben en 

bij wie men op basis van de kliniek toch een sterk vermoeden 

heeft van een vitamine-B12-tekort op weefselniveau. Men moet 

bedenken dat, voorzover uit de literatuur bekend is, hooguit 

5% van de mensen met een bekende vitamine-B12-deficiëntie 

een normale vitamine-B12-spiegel heeft.4 Daarbij komt dat 

MMA-spiegels binnen één persoon duidelijk kunnen variëren 

(tot 23%5), wat de interpretatie van een uitslag op basis van één 

bepaling – zeker bij grenswaarden – niet gemakkelijk maakt. 

Deze variabiliteit van serumspiegels geldt overigens ook voor 

de vitamine-B12-concentratie, zij het in mindere mate (tot 17%).

hoe te handelen?
Hart en collega’s geven twee mogelijkheden: parenteraal 

en oraal. De kosten verschillen. Vitamine-B12-ampullen zijn 

goedkoop (de goedkoopste versie kost € 0,65 per ampul, zon-

der afleveringskosten), maar de injectie moet vaak door een 

hulpverlener worden toegediend en de kosten daarvan zijn 

vele malen hoger dan die van de ampul zelf. Toch vergoe-

den de meeste ziektekostenverzekeraars wél de injecties en 

de toedieningskosten, maar niet de orale medicatie. Deze is 

overigens niet duur: tabletten van 1000 microgram zonder 

toevoeging van foliumzuur zijn via internet via betrouwbare 

leveranciers te koop voor bedragen vanaf € 13,95 per 100 stuks. 

Er is dus veel te zeggen voor het advies om het leven gemak-

kelijker te maken, zonder injecties, door als patiënt zelf een 

kleine investering te doen.

 Hoe lang de suppletie bij een metforminegeïnduceerd vi-

tamine-B12-tekort moet duren en welke beginintensiteit die 

moet hebben, blijft in het voorstel eigenlijk onbeantwoord. 

Ook is bijvoorbeeld niet bekend of, en na hoeveel tijd, de vita-

mine-B12-concentratie zich herstelt nadat het metforminege-

bruik gestaakt is.

Conclusie
Hart en collega’s hebben gelijk: het is goed om een screening 

op mogelijke vitamine-B12-tekorten in te voeren voor mensen 

die langdurig metformine gebruiken. Het screeningsinterval 

van drie jaar is prima verdedigbaar en het combineren hier-

van met de jaarcontrole maakt het zowel voor zorgverleners 

als zorgvragers onderdeel van een al lopend proces.

 Een stuk minder helder is echter welke waarden als abnor-

Bertien Hart en haar collega’s verdienen lof voor het onder 

de aandacht brengen van het inmiddels onweerlegbare 

feit dat gebruik van metformine bij een deel van de gebruikers 

zal leiden tot een tekort aan vitamine B12.1 In hun artikel ko-

men ze tot de conclusie dat vitamine-B12-deficiëntie op 

weefselniveau betrouwbaar is vast te stellen via bloedon-

derzoek. Zij stellen voor om bij mensen met diabetes melli-

tus type 2 vanaf het moment dat ze drie jaar metformine 

gebruiken de vitamine-B12-spiegel te bepalen tijdens de 

jaarcontrole, en dat driejaarlijks te herhalen. Ligt de gevon-

den waarde in het grensgebied tussen de 100 en 200 pmol/l, 

dan dient deze bepaling gevolgd te worden door een bepa-

ling van methylmalonzuur (MMA). Daarnaast stellen de 

auteurs voor te suppleren met injecties of tabletten; beide 

toedieningsvormen zullen de vitamine-B12-concentratie 

voldoende doen stijgen.

Is screening gerechtvaardigd?
Het antwoord op deze vraag is een volmondig ja. In het on-

derzoek van De Jager en collega’s2 is na ruim drie jaar bij 9,9% 

van de metforminegebruikers een vitamine-B12-concentra-

tie lager dan 150 pmol/l vastgesteld, terwijl dit slechts bij 2,7% 

van de niet-metforminegebruikers zo is. Gezien de mogelijk 

ernstige gevolgen van een vitamine-B12-tekort is screening 

dus gerechtvaardigd, en het voorgestelde meetinterval van 

drie jaar sluit aan op de duur van het genoemde onderzoek.

Welke afkappunten moet men hanteren?
Hart en collega’s geven aan dat men in ieder geval bij een 

waarde lager dan 200 pmol/l in actie moet komen. Zij ma-

ken daarbij onderscheid tussen een vitamine-B12-concen-

tratie lager dan 100 pmol/l (met zekerheid een tekort, ook 

op weefselniveau) en waarden tussen de 100 en 200 pmol/l, 

waarbij een MMA-bepaling duidelijk kan maken of er ook 

op weefselniveau een tekort bestaat. 

 Hier ontstaat een punt van discussie: veel laboratoria 

hanteren voor vitamine B12 een ondergrens van 150 pmol/l 

(bij het vaststellen van het afkappunt speelt overigens ook 

de bepalingsmethode een rol). Een dergelijk afkappunt zou 

men bijvoorbeeld kunnen afleiden uit het advies van An-

tony,3 die stelt dat een waarde lager dan 200 pg/ml (over-

eenkomend met 148 pmol/l) met een specificiteit van 95 tot 

100% aangeeft dat er sprake is van een vitamine-B12-tekort. 

De betreffende auteur tekent daarbij aan dat men de moge-

lijkheid van een deficiëntie inderdaad moet overwegen bij 

waarden tussen de 200 en 300 pg/ml (148-221 pmol/l).

 Het valt derhalve goed te verdedigen om iedere waarde be-
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te komen over de bovengenoemde discussiepunten. Bij deze 

werkafspraak, zeker als die zou leiden tot duidelijke verande-

ring van de huidige routine (en dus tot een andere logistiek), 

zou bij voorkeur ook de Nederlandse Vereniging voor Klini-

▪
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maal moeten worden beschouwd. Is het inderdaad noodzake-

lijk om bij alle mensen met een vitamine-B12-spiegel tussen de 

100 en 200 pmol/l een MMA-bepaling uit te voeren? Er is iets 

voor te zeggen om als afkappunt voor een reëel vitamine-B12-

tekort op weefselniveau een serumspiegel van 150 pmol/l te 

nemen en bij waarden van 150-200 pmol/l alleen een MMA-

bepaling te doen als er klinische verdenking bestaat op een 

tekort in de weefsels. Daarnaast is helaas (nog) niet duidelijk 

met welke intensiteit, via welke toedieningsvorm en hoe lang 

de suppletie zou moeten plaatsvinden.

 Zeker in deze tijd, waarin de steeds betere samenwerking 

binnen de zorg al geleid heeft tot een aantal goed uitgewerkte 

en goed functionerende Landelijke Transmurale Afspraken, 

zou het de moeite waard zijn als het NHG (eventueel vertegen-

woordigd door de DiHAG) op korte termijn om tafel ging zit-

ten met de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie of de 

Nederlandse Internisten Vereniging om tot een werkafspraak 

nurkse, krampende, sputterende egoïst-

jes. Keurig gaan slapen als de ouders wil-

len slapen, dat doen ze niet. Vier keer per 

nacht je bed uit is normaal bij dit soort 

kinderen. Acht keer, dat is pas een zware 

nacht. Maar ja, kinderen met een teveel 

aan temperament kun je niet veranderen 

in gelukkige, tevreden baby’s. Geluk kun 

je niet afdwingen, temperament kun je 

niet wegduwen. Misschien moeten niet 

de huilbaby’s maar hun ouders osteopa-

thisch worden behandeld. Osteopaten 

kunnen toch alles, dus dat moet lukken. 

Na deze wonderbare behandeling verdra-

gen de ouders hun huilbaby beter. De ba-

by’s zijn dan veilig, ver van de osteopaat, 

ver van kinderartsen met andere opvat-

tingen. ▪

Osteopathie en 
babynekjes
Er zijn kinderartsen die aan ouders ‘os-

teopathie in overweging geven, als de 

baby onrustig is’. Osteopathie is al eng. 

Als echte kinderartsen hier reclame voor 

gaan maken, dan wordt het helemaal 

eng. Even uitleggen wat osteopathie is. 

Osteopaten voelen iets wat anderen niet 

voelen: scheve schedeltjes, kromme ba-

bynekjes, verkleefde hersenvliezen en 

vastzittende levertjes. Osteopaten ken-

nen als enigen de verbanden tussen al 

die scheefheid, ziektes en ongemak. Nor-

male baby’s moeten ook oppassen, want 

die worden preventief behandeld, vanaf 

de geboorte. Osteopaten duwen alles op 

Nico van Duijn

zijn plaats, heel zachtjes natuurlijk. Dit 

gebeurt zo subtiel dat ze vermoedelijk 

niets doen. Of ze kraken die babynekjes 

wel echt en dan gaat er een enkele keer 

een baby dood (tv-programma Zembla, 

zie Google).

 Osteopathie bestrijkt dus het hele le-

ven, niemand is gezond en osteopaten 

kunnen alles. Gebedsgenezers beweren 

hetzelfde. Betrouwbare geneeskunde be-

weert dat niet.

 Ik denk dat afwijkend onrustig ge-

drag van baby’s lastig is voor ouders, 

maar geen medisch probleem vormt. 

Uitputting van ouders betekent niet dat 

het kind ziek is. Het gaat namelijk om 

temperamentvolle, gevoelige baby’s. Die 

brullen om niks, urenlang. Ze zijn on-

rustig en spugen makkelijk. Het zijn 
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