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Wat zijn de praktische lessen uit dit onderzoek ?

• Veel mensen met een chronische aandoening als hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, 
kanker of hart- en vaatziekten nemen extra vitB12 bevattende supplementen

• Tussen 1999 en 2014 is dit gebruik van vitB12 bevattende supplementen flink toegenomen
• Er is géén oorzakelijk verband tussen een (licht) verhoogde serum B12 spiegel en de kans op 

overlijden
• Gebruik van (hoog gedoseerde) vitB12 supplementen geeft géén verhoogde kans op overlijden

• De (injectie)behandeling van mensen met aangetoond vitB12 tekort moet nooit gestopt worden, ook 
niet als de bloedspiegel van vitB12 verhoogd is.* Dit is niet alleen onnodig, maar kan ook schadelijk 
zijn omdat vitB12 tekort vele -soms blijvende- klachten kan geven

• Uit dit onderzoek blijkt wél een duidelijk verband tussen verlaagde serum B12 waarden en de kans op 
overlijden

* Tijdens behandeling met vitB12 is het niet zinvol om de B12 spiegel in het 
bloed te meten, zo stelt het NHG Standpunt uit 2014
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Inleiding – waarom deze studie ?

• Vitamine B12 is een essentieel bestanddeel van onze voeding, het speelt een belangrijke rol
bij vele processen in ons lichaam, zoals DNA synthese en DNA methylering, synthese van 
bloedcellen, en zenuwfunctie

• Al jaren gaat men er van uit dat inname van vitamine B12 via tabletten of injecties een
veilige behandeling is

• Toch verschijnen er zo nu en dan wetenschappelijke artikelen over de associatie / relatie
tussen serum B12 spiegels en een iets grotere kans op ziektes, alhoewel een oorzakelijk
verband nooit is aangetoond
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Gegevens uit de medische literatuur

• Onderzoek in Ludwigshafen, Duitsland, 
toonde een verband tussen lage B12 
waarden en overlijden: wsl als gevolg van 
verhoogde homocysteine waarden, die 
veroorzaakt worden door de lage B12

• Er was ook een verband tussen hoog B12 en 
overlijden, hetgeen werd geduid als 
verhoogde 'ontsteking' (in het Engels: 
'inflammation') en gevolg van 
leverproblemen, niet het gevolg van de 
verhoogde B12 waarde zélf

• Voor meer informatie zie ook dia's 28 t/m 30



6

Doel van de studie

• Het bestuderen in de algemene bevolking van het Amerikaanse NHANES onderzoek van de  
associatie tussen

serum B12 waarden, en
inname van vitamine B12 bevattende supplementen
en totale en cardiovasculaire sterfte, en sterfte a.g.v. kanker

• Hierbij worden betrokken alle demografische en leefstijlfactoren, en alle andere factoren en 
aandoeningen waarvan bekend is dat zij een relatie hebben met een grotere kans op overlijden, bv
hoge bloeddruk, cholesterol, roken, etc.
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Methodologie (1) - het NHANES onderzoek

• Verzameling van gegevens in NHANES (“National Health and Nutrition Examination Survey”), een
cross-sectioneel onderzoek in de Verenigde Staten

• Deelnemers kregen een gedetailleerd interview, lichamelijk onderzoek, en bloedafname
• Eventueel overlijden en de oorzaak van overlijden werd vastgesteld door NHANES gegevens te 

koppelen aan de Amerikaanse overlijdensgegevens (“National Death Index”),  via openbaar
toegankelijke datasets (ijkdatum 31 Dec. 2015)

• Inclusie van alle volwassen deelnemers > 18 jaar uit de onderzoeksjaren 1999-2000 t/m 2013-2014, bij
wie de serum B12 waarde was gemeten

• Exclusie van 974 vrouwen die zwanger waren of borstvoeding gaven (dit verlaagt B12 gehalte in bloed)
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https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/index.htm
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Samenstelling van de NHANES dataset

NHANES 1999 - 2014
82901 deelnemers

Vervolggegevens over overlijden
n = 47279

Beschikbaar zijn van serum B12 meting,* 
en niet zwanger: #

n = 24262 deelnemers

Volledige dataset voor statistisch onderzoek 
m.b.t. serum B12 spiegels: n = 19034

Volledige dataset met gebruik van
vitB12 supplementen: n = 18666

* B12 metingen in het bloed zijn gedaan 
tussen 1999 en 2006, en 2011 en 2014
# door zwangerschap zal B12 waarde flink dalen
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Methodologie (2) – laboratorium bepalingen

• Serum B12 bepaling
 1999-2006 "Quantaphase II Folate/vitamin B12" radioassay kit (Bio-Rad)

2011-2014 Roche electrochemiluminescentie immunoassay op een Modular Analytics E170® systeem
 Omdat deze methoden verschillende uitslagen opleveren, werden alle waarden ‘ teruggerekend’ naar de Bio-Rad 

uitslagen

• Serum folaat bepaling
 1999-2006 "Quantaphase II Folate/vitamin B12" radioassay kit

2011-2014 isotoop-dilutie HPLC met tandem massa spectrometrie (LC-MS/MS)
 Folaat waarden van 1999-2006 werden herberekend volgens NHANES instructies

• Plasma homocysteïne (HCys)
 in 1999-2006 gemeten via fluorescentie polarisatie immunoassay (Abbott Laboratories) 

• Serum MMA concentraties
 1999-2004 gemeten met GC/MS, 2011-2014 gemeten met LC-MS/MS
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Methodologie (3) – onderverdeling in groepen

• Op basis van serum B12 waarde
1. lage serum B12 waarde: <140 pmol/l
2. ’mogelijke deficiëntie’: serum B12 140-300 pmol/l 
3. normale waarde: 300-700 pmol/l
4. verhoogde serum B12 waarde: >700 pmol/l

• Op basis van dagelijkse inname van vitB12-bevattende supplementen
1. Geen gebruik van extra supplementen (naast B12 in de gewone voeding)
2. 0.1 - 4.9 mcg
3. 5.0 - 24.9 mcg
4. 25.0 - 99 mcg
5. 100 - 999 mcg
6. meer dan 1000 mcg inname per dag
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Methodologie (4) - statistiek

• Belangrijkste uitkomsten: totale, cardiovasculaire en kanker-gerelateerde sterfte
• Kaplan-Meier curves en Cox proportional hazards analyse, waarbij de groep deelnemers met serum 

B12 300-700 pmol/l gebruikt werd als referentie groep
• Voor de volgende confounders werd gecorrigeerd:

Demografische factoren
leeftijd (18-39,40-59,≥60jr)
geslacht
ethniciteit

Socioeconomische/leefstijlfactoren
body mass (Quetelet) index 
opleidingsniveau
familie-inkomen
rookgewoonten
alcoholgebruik

Andere aandoeningen / bloedbepalingen
diabetes, hypertensie, verhoogd cholesterol 
chronische nierziekte 
eerdere hart- en vaatziekten 
doorgemaakte kanker
longaandoeningen 
chronisch gebruik van geneesmiddelen 
afwijkingen in witte bloedlichaampjes of hemoglobine
bloed waarde van foliumzuur (folaat)
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Wat is anders in onze studie in vergelijking met eerdere 
onderzoekingen?

• Onderzoek onder ruim 24.000 deelnemers, het allergrootste in zijn soort
• Deelnemers hebben verschillende ethnische achtergrond
• De NHANES populatie is door zijn opzet uitermate representatief voor de gehele bevolking
• Onderverdeling van deelnemers in 4 groepen van serum B12 waarden die ook klinisch van belang 

zijn (zie dia 10)
• Betere inschatting van comorbiditeit door te corrigeren voor medicatie-gebruik
• Gedetailleerde informatie over gebruik van vitB12-bevattende supplementen
• Gedetailleerde informatie over inname van vitB12 in de (gewone) voeding
• Goed overzicht van inname door deelnemers van aantal calorieën, vetten, eiwit



14

Baseline gegevens (Tabel 1 van het artikel)

• Gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 48 (SD 19) jaar; 50.1% was man 
• De mediane follow-up duur was 109 maanden (spreiding 1-201 maanden) 
• Op 31 dec 2015 bleken 3023 deelnemers overleden (12.5%)
• Deelnemers die overleden bleken, waren ouder, vaker man, hadden hogere bloeddruk en vaker

afwijkende bloeduitslagen zoals slechtere nierfunctie, hogere C-reactive protein en homocysteine, 
hetgeen aanwijzing is voor grotere mate van inflammatie

• Bovendien waren dit vaker ex-rokers, en hadden zij vaker diabetes, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatziekten, kanker of een longaandoening

• Er was geen verschil in serum B12 waarde tussen de deelnemers die overleden en zij die nog in 
leven waren
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Veranderingen tussen 1999 en 2014 in gebruik van vitB12-
bevattende supplementen

• Mensen met hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, en eerdere hart- en vaatziekten en kanker 
gebruikten vaker vitB12-bevattende supplementen dan mensen zonder deze aandoeningen

• In totaal gebruikte >30% van de deelnemers een vitB12-bevattend supplement

• Bovendien nam tussen 1999 en 2014 het gebruik van hoge doseringen vitB12 bevattende 
supplementen duidelijk toe: 

In 1999–2002 nam 2.7–3.3% dagelijks ≥100 mcg B12 en 0.1–0.2% ≥1000 mcg
In 2013–2014 was dit gestegen naar 6.7% en 3.1%
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Onderliggende doodsoorzaken

Gecodeerde doodsoorzaak Aantal

Hartaandoeningen (I00-I09, I11, I13, I20-I51) 570

Kwaadaardige aandoeningen (C00-C97) 629

Chronische aandoeningen van de luchtwegen (J40-J47) 144

Ongelukken (V01-X59, Y85-Y86) 114

Cerebrovasculaire ziekten (I60-I69) 133

Alzheimer (G30) 85

Diabetes mellitus (E10-E14) 98

Influenza en longontsteking (J09-J18) 62

Nierontsteking, nefrotisch syndroom en andere 
nieraandoeningen (N00-N07, N17-N19, N25-N27)

54

Alle andere oorzaken (niet gespecificeerd) 1126

Onbekend 8

Totaal 3023

Hart- en
vaatziekten
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Het verband tussen serum B12 waarden (ongecorrigeerd) en 
de totale sterfte ('all-cause mortality')

Wanneer je mensen met een serum B12 van 10 - 300 pmol/l tesamen
voegt (zoals in eerder onderzoek is gedaan), dan wordt het 
belangrijke effect van een verlaagd serum B12 op overlijden gemist !
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Ongecorrigeerde en volledig gecorrigeerde Kaplan-Meier 
overlevingscurves

Zie dia 11 voor correctiefactoren
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Samenvatting van de belangrijkste resultaten

• Mensen met hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, en eerdere hart- en vaatziekten en kanker
gebruikten vaker vitB12-bevattende supplementen dan mensen zonder deze aandoeningen

• Er is een U-vormige relatie tussen de serum B12 waarde en overlijden gedurende een follow-up 
van meer dan 9 jaar

• Na correctie voor relevante factoren blijkt er een verband tussenn lage serum B12 waarde < 140 
pmol/l en een grotere kans op overlijden

• Sensitiviteits-analyses (zie de tabel in het artikel) laten zien dat dit verband niet langer statistisch
significant was na correctie voor de bloedwaarde van homocysteïne en MMA, twee indicatoren
van vitB12 tekort op weefselniveau

• Er is geen enkele aanwijzing dat een hogere inname van vitB12-bevattende supplementen of van 
totale hoeveelheid vitB12 in de voeding geassocieerd was met grotere kans op overlijden
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Cox proportional hazards analyse voor totale, cardiovasculaire
en kanker-gerelateerde sterfte naar serum B12 waarden

NHANES 1999-2014

Ongecorrigeerd

Gecorrigeerd voor demografische factoren

Gecorrigeerd voor demografische en socioec. /
leefstijlfactoren

Gecorrigeerd voor alle factoren, inclusief 
ziektes

n=19034 met complete gegevens
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Cox proportional hazards analyse voor totale, cardiovasculaire en 
kanker-gerelateerde sterfte naar vitB12 supplement gebruik

NHANES 1999-2014

Ongecorrigeerd

Gecorrigeerd voor demografische factoren

Gecorrigeerd voor demografische en socioec. /
leefstijlfactoren

Gecorrigeerd voor alle factoren, inclusief 
ziektes

n=18666 met complete gegevens
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Overwegingen

• Sterke punten van dit onderzoek
 Wij namen vele belangrijke factoren in acht, die een relatie hebben met ziekte en overlijden, 

zoals socioeconomische factoren, opleiding, comorbiditeit / andere ziekten, labuitslagen
 Dit is de grootste studie tot nu toe (zie ook dia 27 t/m 29), met meer dan 24.000 deelnemers

• Mogelijke minder sterke punten
 Voedingsgewoonten, leefomstandigheden, lichaamsbeweging of andere omgevingsfactoren

zoals slaapgewoonten of medicatiegebruik kunnen veranderen in de loop van de tijd, en invloed
hebben op de uitkomsten

 Er kunnen andere factoren in het spel zijn die we nog niet hebben geïdentificeerd
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Conclusies - 1

• Een laag serum B12 gehalte is geassocieerd met een grotere kans op totaal overlijden en overlijden
als gevolg van hart- en vaatziekten

• Een verhoogd serum B12 gehalte was geassocieerd met een licht verhoogde kans op overlijden
door hart- en vaatziekten

• Hierbij is er waarschijnlijk géén sprake van oorzaak en gevolg: de serum B12 waarde stijgt als gevolg
van bv. ziekte of ontsteking, en de licht verhoogde B12 waarde in het bloed is niet zélf de oorzaak
van een grotere kans op overlijden
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Conclusies - 2

• Hoge inname van vitB12 in de vorm van supplementen of in de voeding leidt niet tot een grotere
kans op overlijden

• Verhoogde serum B12 spiegels op zich zijn daarom niet de oorzaak van een verhoogde kans op 
overlijden
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Praktische lessen uit dit onderzoek

• Veel mensen met een chronische aandoening als hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, 
kanker of hart- en vaatziekten nemen extra vitB12 bevattende supplementen

• Tussen 1999 en 2014 is dit gebruik van vitB12 bevattende supplementen flink toegenomen
• Er is géén oorzakelijk verband tussen een (licht) verhoogde serum B12 spiegel en de kans op 

overlijden
• Gebruik van (hoog gedoseerde) vitB12 supplementen geeft géén verhoogde kans op overlijden

• De (injectie)behandeling van mensen met aangetoond vitB12 tekort moet nooit gestopt worden, ook 
niet als de bloedspiegel van vitB12 verhoogd is.* Dit is niet alleen onnodig, maar kan ook schadelijk 
zijn omdat vitB12 tekort vele -soms blijvende- klachten kan geven

• Uit dit onderzoek blijkt wél een duidelijk verband tussen verlaagde serum B12 waarden en de kans op 
overlijden

* Tijdens behandeling met vitB12 is het niet zinvol om de B12 spiegel in het 
bloed te meten, zo stelt het NHG Standpunt uit 2014
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Het verschil tussen een 'associatie' en 'oorzaak en gevolg'

Factor 1:
Laaggradige ontsteking

Factor 2:
Hart- en vaatziekte

Factor 3:
Voedingsfactoren

Verhoogde kans op HVZ
en overlijden

Nog onbekende 
factoren
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Het verschil tussen een 'associatie' en 'oorzaak en gevolg'

Factor 1:
Laaggradige ontsteking

Factor 2:
Hart- en vaatziekte

Factor 3:
Voedingsfactoren

Verhoogde kans op HVZ
en overlijden

Verhoogd B12
in bloed

Statistisch verband
maar géén oorzaak--gevolg

Nog onbekende 
factoren
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Korte samenvatting van eerdere artikelen op dit gebied - 1
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Korte samenvatting van eerdere artikelen op dit gebied - 2



30

Korte samenvatting van eerdere artikelen op dit gebied - 3
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