Frits Muskiet, Lisbeth Mathus-Vliegen

Co m m e n ta a r

NHG-Standpunt miskent subklinische vitamine-B12-deﬁciëntie

H

et NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deﬁ-

wijs. Als men een patiënt met een subklinische B12-deﬁciëntie

ciëntie1 reﬂecteert de huidige opvatting dat evidence-

op de hoogte brengt van deze associaties, zal hij hoogstwaar-

based medicine geen ander uitgangspunt kan hebben dan

schijnlijk kiezen voor nader onderzoek, ook als hij weet dat

‘bewijs’ uit RCT’s met harde eindpunten. In de oorspronkelijke

‘… lang niet iedereen met een lage vitamine-B12-spiegel het

deﬁnitie is evidence-based medicine echter the conscientious, ex-

stadium zal bereiken waarin er ook klinische verschijnselen

plicit and judicious use of current best evidence in making decisions about

zijn en dat een lage spiegel ook spontaan kan normaliseren.’1

the care of individual patients. Evidence-based medicine hoort zich

Of hij besluit direct te beginnen met orale suppletie, omdat

dus niet te beperken tot RCT’s en meta-analyses, is geen kook-

vitamine B12 geen bijwerkingen heeft en relatief goedkoop is.

boekgeneeskunde en is ook niet bedoeld voor bezuinigingen

Het grijze gebied

in de gezondheidszorg.2
Er is hard bewijs voor de werkzaamheid van vitamine-B12-

Dat het NHG-Standpunt weinig begrip heeft voor het dilem-

suppletie bij gecombineerde strengziekte en macrocytaire

ma rond subklinische B12-deﬁciënties, blijkt uit de volgende

anemie, er is geen hard bewijs bij aspeciﬁeke klachten en sub-

passage: ‘De discussie over de betrouwbaarheid van de gang-

klinische deﬁciënties. Dat bewijs is ook nagenoeg niet te le-

bare grenswaarde voor een verlaagd B12 lijkt vooral te worden

veren, onder meer uit overwegingen van ethiek, tijdsduur en

gevoed door onderzoek waarin verhoogde methylmalonzuur-

kosten. Maar als er geen bewijs is voor de werkzaamheid van

spiegels, of verlaging daarvan door B12-suppletie, als referentie

B12-suppletie bij de behandeling van een ziekte, wil dat nog

worden gebruikt. De voordelen daarvan zijn evenwel onvol-

niet zeggen dat vitamine B12 geen rol speelt in de etiologie van

doende aangetoond.’

die aandoening. RCT’s die alleen B12 onderzoeken, zijn a priori

Er is inderdaad geen gouden standaard voor de B12-diag-

onvolledig omdat zij geen rekening houden met interacties.

nostiek.3 Methylmalonzuur (MMA) wordt in een unieke B12-

De waarde van RCT’s met een enkele nutriënt wordt dan ook

afhankelijke reactie omgezet tot succinaat. MMA is dus een

in toenemende mate betwijfeld. Het 1C-metabolisme is een

marker voor deze route. Ook homocysteïne is een marker

goed voorbeeld, omdat daarin naast vitamine B12 ook folaat,

voor de B12-werkzaamheid in het 1C-metabolisme, al is het

B6, B2, methionine, choline/betaïne en talrijke polymorﬁsmen

geen speciﬁeke marker vanwege bovengenoemde factoren.

een rol spelen.3 Bij een lage inname van vitamine B12 en een

MMA en homocysteïne zijn dus ‘functionele markers’ die in

hoge inname van foliumzuur kan de anemie gemaskeerd

principe meer (patho)fysiologische informatie leveren dan de

worden terwijl de neurologische schade aanhoudt. Een lage

plasmaconcentratie B12. Belangrijk zijn ook de associatie van

B12-concentratie bij hoog folaat zorgt voor een viermaal zo

homocysteïne met hart- en vaatziekten en de neurotoxische

hoog associatief risico op cognitieve schade.5 Fout-verlaagd B12

eigenschappen die aan MMA en homocysteïne worden toege-

wordt gezien bij folaatdeﬁciëntie.3

schreven. De laagste MMA-concentratie wordt bereikt bij een

4

B12-spiegel van 250-260 pmol/l, wat een stuk hoger is dan de

Epidemiologie versus individuele gevolgen
In zijn koele epidemiologische benadering en in zijn verwer-

148 pmol/l die het NHG-standpunt als ondergrens van het referentiegebied aanhoudt.

ping van het mogelijke verband met neurodegeneratieve aan-

Een referentiewaarde is echter geen streefwaarde, zeker

doeningen miskent het NHG-Standpunt de potentiële ernst

niet bij vitamines. Dichotomiseren in ‘normaal’ en ‘verlaagd’

van een subklinische vitamine-B12-deﬁciëntie voor de indivi-

negeert de geleidelijkheid van elke overgang van adequaat

duele patiënt, terwijl zo’n tekort eenvoudig te verhelpen is. Niet

naar inadequaat. Bij een B12-concentratie in het grijze ge-

alles is reversibel, en vermoedelijk geldt dat ook voor langduri-

bied (148-250 pmol/l) is adequate B12-functionaliteit niet ge-

ge B12-marginaliteit. Een laag-normale B12-concentratie wordt

garandeerd. Er zijn daarom al veel klinische beslisregels die

in verband gebracht met cognitieve achteruitgang, alzheimer,

de B12-bepaling combineren met een MMA- en eventueel ook

vasculaire dementie, parkinson en depressie.6 Indachtig het

homocysteïnebepaling. Amerikaans bevolkingsonderzoek bij

desastreuze effect van een uitgesproken B12-deﬁciëntie op het

personen met een normale nierfunctie heeft laten zien dat

zenuwstelsel is dat verband plausibel, ook al is er geen hard be-

1,1% een B12-spiegel <148 pmol/l had bij een MMA-spiegel > 270
nmol/l en dat maar liefst 5,4% een B12-spiegel > 148 pmol/l had
bij een MMA-spiegel > 270 nmol/l.7 Van die laatste groep is 4051% ouder dan 60 jaar. In Nederland heeft 23,8% van de ouderen
een MMA-spiegel > 320 nmol/l.8
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Een MMA-bepaling maakt het vervolgbeleid eenvoudiger
en eenduidiger: suppleren bij afwijkende waarden, indien de
oorzaak niet is weg te halen. Het is niet nodig om hierbij de
klachten nogmaals te betrekken. Immers, laboratoriumon5 8 (4) a p r i l 2 0 1 5
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derzoek is gecontra-indiceerd indien de uitslag a priori geen

‘een academische exercitie wordt, die vooral ontworpen is voor

consequenties heeft, dus ‘desgewenst afwachtend beleid na

de evaluatie van de kwaliteit van trials, met weinig oog voor

een toevallig geconstateerde verlaagde B12-spiegel in een per-

hetgeen daarop volgt.’9 ▪

soon zonder klachten’ kan niet de voorkeur hebben. Het NHG1
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Standpunt acht het onnodig om na B12-suppletie de spiegels
te controleren (‘stijgen altijd’), maar de relevante vraag is of
door de suppletie ook de B12-functionaliteit (dat wil zeggen de
MMA-spiegel) is hersteld.
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Als we dit nu eens toepassen op de

levende mensen. Die leven daardoor 10
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geen koopman. ▪
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