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Screen metforminegebruikers op vitamine B12!

Bertien Hart, Jan Woudstra, Guy Rutten, namens de Diabetes Expertgroep Huisartsen (DiHAG)

De vitamine-B12-stofwisseling
Vitamine B12 (cobalamine) is aanwezig in voedsel van dierlijke 

herkomst. Het speelt een sleutelrol bij de erytropoëse en bij de 

vorming van myeline, dat noodzakelijk is voor het functione-

ren van zenuwcellen. Vitamine B12 bindt in de maag aan in-

trinsic factor, waarna het wordt geresorbeerd in het terminale 

ileum.6-8 In de weefsels treedt het vitamine op als cofactor bij 

twee enzymatische reacties, de omzetting van homocysteïne 

naar methionine en die van methylmalonylco-enzym A (me-

thylmalonyl-CoA) naar succinyl-CoA. Als methylmalonyl-CoA 

in het serum komt, ontstaat methylmalonzuur. Een tekort 

aan vitamine-B12 in de weefsels zal dus resulteren in verhoog-

de concentraties homocysteïne en methylmalonzuur in het 

serum.6-8

 Een stoornis in de opname van vitamine-B12 zal niet on-

middellijk merkbaar zijn, aangezien de lever het vitamine 

actief terugresorbeert en opslaat in een reservevoorraad die 

voldoende is voor twee tot vijf jaar. [Tabel 1] toont de verschil-

lende mogelijke oorzaken van een vitamine-B12-deficiëntie. 

Een van de iatrogene oorzaken is metforminegebruik.6,9

Gevolgen van vitamine-B12-deficiëntie
Een vitamine-B12-tekort doet de normale erytropoëse stagne-

ren, wat kan leiden tot macrocytaire anemie. Een tekort kan 

ook leiden tot demyelinisatie en axonale schade aan zenu-

wen, waardoor neurologische verschijnselen ontstaan zoals 

paresthesieën, gevoelsstoornissen en ataxie, en in zeldzame 

gevallen tot gecombineerde strengziekte die tot uiting komt 

in spierzwakte en neurologische stoornissen. Deze neurolo-

gische verschijnselen zijn vaak irreversibel. Bij ouderen kan 

vitamine-B12-gebrek leiden tot neuropsychiatrische sympto-

men zoals dementie of psychose [tabel 2].8

Diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie
Een lage serumspiegel van vitamine B12 betekent niet altijd dat 

er ook in de weefsels een tekort is. Pas wanneer door vitamine-

gebrek in de weefsels de omzetting van methylmalonyl- naar 

succinyl-CoA stagneert, stijgt het gehalte methylmalonzuur 

Inleiding

Metformine is de hoeksteen van de medicamenteuze be-

handeling van mensen met diabetes mellitus type 2. De 

NHG-Standaard adviseert voor alle patiënten met diabetes 

type 2 metformine voor te schrijven als eerste stap in de medi-

camenteuze behandeling, en het te continueren nadat de pa-

tiënt is ingesteld op insuline.1 Metformine remt vooral de glu-

coseproductie in de lever en verbetert, mogelijk secundair aan 

het glucoseverlagende effect, de insulinegevoeligheid van de 

perifere weefsels. Het heeft ook bewezen gunstige effecten op 

de ontwikkeling van micro- en macrovasculaire complicaties,1-3 

is veilig en geeft geen hypoglykemieën of gewichtstoename. 

Metformine heeft echter ook bijwerkingen. Bekend zijn de gas-

tro-intestinale bijwerkingen, waarvan de ernst en frequentie 

toenemen met de dosis. Deze bijwerkingen zijn veelal van voor-

bijgaande aard en kunnen worden gereduceerd door de dose-

ring voorzichtig op te bouwen. Een zeldzame, maar ernstige 

bijwerking is lactaatacidose, die voorkomen kan worden door 

rekening te houden met contra-indicaties zoals nierinsuffici-

entie.4,5 In dit artikel gaan wij in op een minder bekende bijwer-

king van metformine, het ontstaan van een vitamine-B12-te-

kort. Op basis van een literatuuronderzoek en een uitvoerige 

discussie binnen de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) 

concluderen wij dat het wenselijk is metforminegebruikers re-

gelmatig te screenen op vitamine-B12-deficiëntie.

Samenvatting
Hart HE, Woudstra JG, Rutten GEHM. Screen metforminegebruikers op 
vitamine B12! Huisarts Wet 2012;55(10):444-7.
Metformine is de hoeksteen van de medicamenteuze behande-
ling van diabetes mellitus type 2. Het zorgt echter ook voor een 
daling van de vitamine-B12-spiegel die evenredig is met de dosis en 
duur van het metforminegebruik. De gevolgen van een vitami-
ne-B12-tekort kunnen ernstig en irreversibel zijn. Er is dus iets te 
zeggen voor een screening op vitamine-B12-deficiëntie bij patiën-
ten met diabetes type 2 die metformine gebruiken.
Een vitamine-B12-tekort in weefsels is met bloedonderzoek be-
trouwbaar vast te stellen. Wij stellen voor om bij patiënten die 
metformine gebruiken elke drie jaar de vitamine-B12-spiegel te 
bepalen tijdens de jaarcontrole. Als de gevonden waarde in het 
grensgebied ligt, kan iatrogene schade eenvoudig worden voor-
komen door het gehalte methylmalonzuur te bepalen en daarna 
te besluiten tot suppletie of verdere jaarlijkse controle van het vi-
tamine-B12.
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Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangeveven.

De kern
 ▪ Het overgrote deel van de patiënten met diabetes type 2 ge-

bruikt metformine als oraal bloedglucoseverlagend middel. Het 
middel kan echter een vitamine-B12-deficiëntie veroorzaken met 
ernstige en soms irreversibele gevolgen.

 ▪ Een vitamine-B12-tekort is met bloedonderzoek relatief een-
voudig vast te stellen en de behandeling (suppletie) is gemakke-
lijk en goedkoop.

 ▪ Het is dan ook aan te raden om alle patiënten die metformine 
gebruiken elke drie jaar te screenen op een vitamine-B12-defi-
ciëntie.
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Abstract
Hart HE, Woudstra JG, Rutten GEHM. Monitoring  vitamin B12 levels in patients with diabetes  
type 2. Huisarts Wet 2012;55(10):444-7.
Metformin is the cornerstone of treatment for diabetes mellitus type 2; however, it 
also causes a dose- and duration of use-related decrease in vitamin B12 levels. Vitamin 
B12 deficiency can have severe and irreversible consequences, and thus monitoring 
vitamin B12 levels in patients with diabetes type 2 who use metformin would seem 
warranted. Haematological tests can reliably establish vitamin B12 deficiency at tissue 
level. We recommend that vitamin B12 levels be measured every 3 years in metaformin 
users, during the annual check-up. If levels are close to the lower limit of the normal 
range, methylmalonic acid levels should be measured. On the basis of test results, it 
can be decided whether supplementation is necessary, to prevent iatrogenic damage, 
or whether continued annual monitoring of vitamin B12 levels is more appropriate.

De neurologische manifestaties zijn vaak irreversibel, met 

name als de behandeling te laat wordt ingezet.7,9 Het tekort 

kan in een vroeg stadium worden vastgesteld en er is een vei-

lige, eenvoudige, effectieve en goedkope therapie voorhanden.

Er zijn echter ook onbeantwoorde vragen. Ten eerste is niet 

bekend of de patiënten die metformine gebruikten en een 

aangetoonde vitamine-B12-deficiëntie hadden, ook klinische 

symptomen hadden en welke dat dan waren – de sympto-

men zijn soms moeilijk te diagnosticeren.9,22,23 Een mogelijke 

valkuil is ook dat de neuropathie wordt toegeschreven aan de 

diabetes zelf in plaats van aan het vitamine-B12-tekort en dat 

nadere diagnostiek daarom (ten onrechte) achterwege blijft. 

Tot slot weet men niet hoe lang de vitamine-B12-suppletie pre-

cies moet aanhouden om de verschijnselen te doen verdwij-

nen, laat staan de eigenlijke deficiëntie.

 Bij deze onduidelijkheden spelen ook twee andere factoren 

een rol, ten eerste dat de schade iatrogeen is en ten tweede de 

kosten van een screening. Het eerste pleit vóór het zo vroeg 

mogelijk opsporen van eventuele deficiënties. Over het tweede 

valt wel iets te zeggen, al is een volledige kosteneffectiviteits-

analyse om meerdere redenen lastig uitvoerbaar. Uit navraag 

bij enkele laboratoria blijkt dat een vitamine-B12-bepaling 

ongeveer tien euro kost en een methylmalonzuurbepaling 

tussen de tien en honderd euro. Niet alle laboratoria voeren 

standaard de methylmalonzuurbepaling uit, sommige clus-

teren deze bepalingen om kosten te besparen. De kosten kun-

in het serum. De serumbepaling van methylmalonzuur is dan 

ook zeer sensitief en specifiek voor de mate van vitamine-B12-

deficiëntie op weefselniveau.6-8,10 Bij een serumspiegel van 

minder dan 100 pmol/l vitamine B12 is het vrijwel zeker dat 

er ook op weefselniveau een tekort is. In het grensgebied van 

100-200 pmol/l kan de serumbepaling van methylmalonzuur 

duidelijkheid verschaffen over de vitaminetekorten op weef-

selniveau. Overigens zijn ook bij nierinsufficiëntie licht ver-

hoogde serumspiegels van methylmalonzuur beschreven.6

Behandeling van vitamine-B12-deficiëntie
Voordat men overgaat tot suppletie moet men (nogmaals) na-

gaan of de patiënt wel een volwaardig voedingspatroon heeft. 

In Nederland is parenterale suppletie nog steeds gebruikelijk, 

maar orale suppletie van 1000 μg vitamine B12 per dag is even 

effectief gebleken ongeacht de oorzaak van de deficiëntie.11-13 

Alleen bij slikproblemen en onvoldoende therapietrouw ver-

dient parenterale toediening de voorkeur, en bij ernstige 

neurologische symptomen kan men starten met parenterale 

therapie en daarna overgaan op orale suppletie.11 De kosten 

van orale suppletie zijn laag, ongeveer drie euro per maand.

Metformine en vitamine B12

Dat metforminegebruik een vitamine-B12-deficiëntie kan ver-

oorzaken, is al decennialang bekend.14,15 Het tekort ontstaat 

doordat metformine de absorptie van het vitamine-B12-intrin-

sic factor-complex in het ileum belemmert.16 Dat metformi-

negebruik op korte termijn de serumspiegel van vitamine B12 

doet dalen, is in meerdere onderzoeken aangetoond.17-19 Ook 

is inmiddels aangetoond dat er een langetermijneffect is: 

na ruim vier jaar metforminegebruik is de serumconcentra-

tie vitamine B12 met gemiddeld 19% gedaald en is de kans op 

vitamine-B12-deficiëntie met 7,2% gestegen ten opzichte van 

placebo. In het betreffende onderzoek kreeg één op de veertien 

metforminegebruikers uiteindelijk een vitamine-B12-tekort.9 

Dit langetermijneffect van metformine is dosisafhankelijk en 

neemt toe met de duur van het gebruik.20

screening op vitamine-B12-deficiëntie?
Op grond van de WHO-criteria die Wilson en Jungner op-

gesteld hebben, is screening op vitamine-B12-deficiëntie bij 

metforminegebruik te rechtvaardigen.21 Metformine kan een 

vitamine-B12-deficiëntie doen ontstaan met eventueel ernsti-

ge hematologische, neurologische of psychiatrische gevolgen. 

Tabel 1 Oorzaken van vitamine-B12-deficiëntie

Auto-immuungemedieerde atrofische gastritis of pernicieuze anemie

Deficiënt dieet (lactovegetarisme, veganisme, alcoholisme)

Ziekte of resectie van het ileum

Bacteriële overgroei of parasitaire infecties in de darm (Giardia lamblia)

Maagchirurgie (gastrectomie of gastric bypass)

Pancreasinsufficiëntie

Geneesmiddelen (protonpompremmers, colchicine, metformine)

Tabel 2 Gevolgen van vitamine-B12-deficiëntie

Hematologisch macrocytaire anemie

pancytopenie (leukopenie, trombocytopenie)

Neurologisch paresthesieën

perifere neuropathie

gecombineerde strengziekte (demyelinisatie van 
achter- en zijstrengen van het ruggenmerg)

Psychiatrisch irritatie, persoonlijkheidsverandering

milde geheugenstoornissen, dementieel syndroom

depressie

psychose
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laatste groep gebruikte metformine, dat zijn dan ongeveer 

465.000 patiënten.27 Bij een driejaarlijkse screening zouden 

er ieder jaar dus ongeveer 155.000 vitamine-B12-bepalingen 

moeten worden uitgevoerd.1,28 Stelt men het benodigde aantal 

aanvullende methylmalonzuurbepalingen op 18% daarvan, 

dan zijn er jaarlijks ongeveer 28.000 aanvullende bepalingen 

nodig.9,29 Uitgaande van de genoemde getallen en omgesla-

gen over alle patiënten met diabetes type 2 zou een driejaar-

lijkse screening € 2,76 per patiënt per jaar kosten. De kosten 

van orale vitamine-B12-suppletie bedragen € 2,74 per maand, 

als men ervan uitgaat dat suppletie nodig is zolang de patiënt 

metformine gebruikt. Om tot een betrouwbare kosteneffec-

tiviteitsanalyse te komen, zou men moeten onderzoeken hoe 

hoog de werkelijke prevalentie van vitamine-B12-deficiëntie 

op weefselniveau is bij mensen met diabetes type 2 die met-

formine gebruiken, en een inventarisatie moeten maken van 

de klinische verschijnselen op het moment dat de deficiëntie 

wordt vastgesteld. In de Julius Gezondheidscentra te Leidsche 

Rijn is hiernaar in 2012 een onderzoek begonnen.

Het DiHAG-advies
Wikkend en wegend stelt de DiHAG voor om patiënten die lan-

ger dan drie jaar metformine gebruiken, te screenen op vita-

mine-B12-deficiëntie volgens het beslisschema in de [figuur]. 

Na drie jaar metforminegebruik zou men dan eens in de drie 

jaar tijdens de jaarcontrole ook de vitamine-B12-spiegel bepa-

len. Bij waarden in het grensgebied (100-200 pmol/l) kan een 

aanvullende methylmalonzuurbepaling worden verricht. Is 

deze verhoogd, dan start de vitamine-B12-suppletie, is de uit-

slag normaal dan herhaalt men de vitamine-B12-bepaling bij 

de eerstvolgende jaarcontrole.

nen daardoor dalen tot ongeveer tien euro per bepaling, maar 

het duurt langer voor de definitieve uitslag van een screening 

beschikbaar is. De precieze kosten hangen af van regionale af-

spraken over afkapwaarden en tarieven.

 Volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid waren er 

in Nederland in 2007 minstens 660.000 mensen met diabe-

tes type 2.24 Van hen gebruikten er 528.000 (80%) orale bloed-

glucoseverlagende medicatie.25,26 Naar schatting 88% van deze 

MMA = methylmalonzuur

Figuur Screening op vitamine-B12-deficiëntie bij metforminegebruikers
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Samenvatting en conclusie
Metformine is de hoeksteen van de medicamenteuze behan-

deling van diabetes type 2. Metforminegebruik veroorzaakt 

echter ook een daling van de vitamine-B12-spiegel. Deze da-

ling is dosisafhankelijk en neemt toe met het aantal jaren 

metforminegebruik. De gevolgen kunnen ernstig en irrever-

sibel zijn. Vitamine-B12-deficiëntie op weefselniveau is be-

trouwbaar vast te stellen via bloedonderzoek. Wij stellen voor 

om bij mensen met diabetes mellitus type 2 de vitamine-B12-

spiegel driejaarlijks te bepalen tijdens de jaarcontrole vanaf 

het moment dat zij drie jaar metformine gebruiken. Ligt de 

gevonden waarde in het grensgebied (100-200 pmol/l), dan 

moet vervolgens de serumspiegel van methylmalonzuur be-

paald worden om een eventueel vitamine-B12-tekort in weef-

sel aan te tonen. Door bij een aangetoond tekort over te gaan 

tot – bij voorkeur orale – vitamine-B12-suppletie voor de duur 

van het metforminegebruik kan iatrogene schade eenvoudig 

voorkomen worden.
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Casuïstiek: een 
nieuwe rubriek in 
H&W
Herkent u dit? Die ene patiënt die je nog 

jaren bijblijft vanwege het atypische 

beloop van een aandoening die aan-

vankelijk routine leek, of die zeldzame 

diagnose uit de leerboeken van de basis-

opleiding die u ineens in uw eigen prak-

tijk tegenkomt? De redactie van H&W 

nodigt u uit deze ervaringen met andere 

lezers te delen in de nieuwe rubriek Ca-

suïstiek.

Centraal staan de beschrijving van het 

medische vraagstuk en de presentatie. 

Op 1 pagina (700 woorden) presenteert 

u - na een korte inleiding - bondig de 

casus met daarin een beknopte achter-

grond, relevante onderzoeksbevindin-

gen, differentiaaldiagnose, behandeling 

en follow-up. De aandoening zelf is hier 

dus ondergeschikt aan de beschreven 

casus. Kijk voor de volledige informatie 

op www.henw.org/voorauteurs.

U kunt uw bijdrage inzenden naar re-

 ▪ 

Wilma Spinnewijn


