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Vitamine B12 tekort en neuropathie 

 
Veel mensen hier hebben naast een vorm van neuropathie een vitamine B12 tekort. Helaas wordt 
dat tekort bij veel mensen te laat gevonden, soms niet gezien als mogelijke oorzaak van 
neuropathie en extreem vaak wordt het verkeerd of onvoldoende behandeld met alle problemen 
van dien. Omdat er veel verschillende topics over zijn en de informatie wat verwarrend lijkt te 
worden, even een apart topic. 

 
Hoe werkt het 

 
In de maag worden verschillende stoffen aangemaakt die aan vitamine B12 in voedsel binden 
zodat het later opgenomen kan worden in het lichaam. Vervolgens wordt het verderop in de darm 
opgenomen in het lichaam en opgeslagen in de lever. De lever heeft een capaciteit vitamine B12 
van drie tot vijf jaar en soms zelfs langer. Dit is meteen de reden waarom er al klachten kunnen zijn 
voor dat een tekort zichtbaar wordt in het bloed (doorgaans gaat het om de eerste klachten, nog 
niet om schade, die treedt pas op als een tekort lang ongezien is gebleven of te weinig wordt 
behandeld). Het is ook de reden waarom er geen sprake kan zijn van 'een beetje tekort', 'niet zo 
erg tekort' of 
'grensgeval, komt wel goed met een biefstukje meer'. Het duurt immers jaren voor een 
tekort zichtbaar wordt en dan is het nooit een beetje maar simpelweg een tekort wat 
bestreden moet worden. 

 
Een opname probleem kan dus ontstaan doordat iemand te weinig B12 binnen krijgt via voedsel, 
zoals bij veganisten en soms bij vegetariërs kan voorkomen. Er kan een probleem zijn in de maag 
waardoor er te weinig enzymen of intrinsic factor aanwezig is om de B12 geschikt te maken voor 
opname (maagverkleining, veroudering van de maag, ontstekingen en nog een aantal oorzaken 
meer). Er kan een probleem zijn in het deel van de darm waar de B12 opgenomen moet worden. 
Structureel of vaak diarree kan eveneens een opnameprobleem geven. De oorzaak hoeft niet in 
het lichaam zelf aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld langdurig gebruik van omeprazol 
(maagzuurremmer) neemt het enzym weg wat nodig is om B12 op te kunnen nemen. Als andere 
B-vitamines structureel tekort zijn zal de B12 slecht of niet verwerkt kunnen worden. 

 
Verder is het geen kwestie van alles of niets, het kan ook zijn dat een deel vitamine B12 
niet opgenomen kan worden. Overigens wordt de oorzaak van het vitamine B12 tekort 
vaak niet gevonden en ervaring leert dat er in aardig wat gevallen niet eens naar wordt 
gezocht. 
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Referentiewaarden: 

 
In Nederland gaat men uit van overwegend erg lage referentiewaarden, meestal 150 of lager 
wordt gezien als tekort. Het is echter bekend dat een waarde onder de 350 al een tekort zou 
kunnen zijn. Indien er klachten zijn is er dan voldoende aanleiding verder te onderzoeken of een 
proefbehandeling te starten. Verder zijn er erg veel misverstanden met betrekking tot vitamine 
B12 tekort. Artsen zijn onder de misvatting dat er altijd sprake moet zijn van algemene 
bloedarmoede (ijzertekort) terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. MMA en homocysteïne 
waardes kunnen een B12 tekort bevestigen maar vertonen deze geen afwijkingen, wil dat niet 
zeggen dat er geen tekort is. 

 
Gevolgen B12 tekort en schade 

 
Aanvankelijk zal een vitamine B12 tekort merkbaar zijn door zogenoemde 'vage klachten'. De 
klachten zijn niet vaag, het is een omschrijving voor klachten die bij allerlei ziektes voor kunnen 
komen en weinig specifiek zijn voor een aandoening. Denk hierbij aan vermoeidheid, spierpijn, 
stijve gewrichten etc. Als een tekort te lang ongezien blijft, komen er steeds meer klachten bij en 
kan er op den duur neurologische klachten ontstaan. Neurologische schade komt achteraan, dan 
kunnenzenuwbanen aangetast raken of er kan dementie optreden. Gek genoeg zorgt een slechte 
(te weinig) behandeling voor sneller verloop van klachten en schade dan als een B12 tekort geheel 
niet behandeld wordt. De wetenschap heeft dit alleen kunnen constateren, er is vooralsnog niet 
bekend hoe dit komt. 

 
Vitamine B12 en neuropathie 

 
Een van de oorzaken van allerlei vormen van neuropathie, is vitamine B12 tekort (en vitamine B6 
tekort maar vaker teveel). Bedenk wel dat neuropathie en vitamine B12 tekort niet per definitie 
met elkaar te maken hoeven te hebben. Het kan een mogelijke oorzaak zijn maar in sommige 
gevallen bestond er al neuropathie en komt er later onverhoopt een B12 tekort bij. Wel is het zo 
dat als er reeds neuropathie aanwezig is, deze sneller zal verslechteren onder invloed van een B12 
tekort. Vaak is het moeilijk te zeggen hoe lang een B12 tekort al aanwezig is, wat de link met 
neuropathie niet altijd zeker maakt. 

 
Behandeling 

 
Als er een vitamine B12 tekort bestaat, moet dat altijd behandeld worden. Er wordt in de 
wetenschap onderzocht of smelttabletten net zo goed kunnen helpen als injecties. Maar 
vooralsnog wordt bij neurologische klachten en/of schade uit gegaan van injecties. Deze worden 
ook vergoed, in tegenstelling tot smelttabletten. De behandeling kent al meer dan vijfenzestig jaar 
wereldwijd een eenduidig protocol: een startdosering van 10 injecties binnen vijf tot tien weken en 
daarna afbouwen naar een onderhoudsdosering. Er dient nooit langer dan twee maanden tussen 
injecties te zitten. In geval van neurologische klachten en/of schade, moet de startdosering vele 
malen langer doorgezet worden, 1-2 injecties per week voor de duur van twee jaar. Dit omdat 
neurologische klachten en schade veel langer tijd nodig hebben om te kunnen verbeteren. 

 
Daarbij is het belangrijk om periodiek andere B-vitamines te controleren. Deze kunnen voor de 
behandeling afwijken maar ook tijdens/door de behandeling met B12 gaan afwijken. Ik merk dat 
het bij vrijwel niemand gedaan wordt maar zolang de behandeling wekelijks of zeer frequent is, 
zou elke drie maanden de B-vitamines nagekeken moeten worden. Ook kalium moet hierbij 
nagekeken worden, deze kan tekort raken gedurende een B12 behandeling. Slik niet - zoals op veel 
fora wordt aangeraden - zomaar een B-complex bij. Sommige vitamines (anders dan B12) kan mee 
over gedoseerd worden en dat heeft gevolgen. Zo kan een te hoog B6 neurologische schade 
geven. Meten is weten. 
 
 

 



Belangrijk is om te weten dat referentiewaarden vitamine B12 waardeloos worden na injecties (of 
smelttabletten). Het aanbod in het bloed raak zeer hoog, wat ook de bedoeling is. Dat zegt echter 
niets over de zachte weefsels waar het tekort de problemen geeft. Een vuistregel is als er 
behandeld wordt met injecties, de vitamine B12 boven de 1000 moet zijn vlak voor de volgende 
injectie. Een waarde van bijvoorbeeld 500 is goed voor personen die geen injecties krijgen, voor 
iemand die injecties krijgt is het veel te laag. Er wordt dan te lang gewacht met injecties of er 
speelt iets anders, zoals een bijkomend B6 tekort, foliumzuur tekort of zelden een 
methylatieprobleem (probleem in de omzetting B12) 

 
 
Herstel 

 
Wordt een B12 tekort voldoende snel gevonden en de juiste behandeling ingezet, treedt altijd 
compleet herstel op. De langer het B12 tekort ongezien is gebleven, de langer het kan duren 
voor iemand geheel hersteld is. In geval van neurologische schade, treedt alleen herstel op als 
de behandeling tijdig wordt ingezet en lang wordt volgehouden. De langer een tekort niet is 
gezien of verkeerd is behandeld, de groter de kans dat er restschade zal blijven. 
 

 

Meer misverstanden 

 
Helaas is de kennis met betrekking tot B12 in Nederland (ook in andere landen trouwens) niet 
bijster goed te noemen. Dat komt deels omdat er in de studie tot voor kort vrijwel geen aandacht 
voor was en nu nog steeds vrij weinig aan bod komt. Daarnaast wordt B12 vaak behandeld zoals 
andere vitaminetekorten terwijl er grote verschillen zijn tussen de vitamines. Een B6 tekort kan in 
dagen opgelost worden, de verwerkingstijd is snel en er wordt weinig opgeslagen. B12 wordt 
opgeslagen in de lever en veranderingen kunnen maanden tot jaren duren eer ze zichtbaar 
worden. Verouderde misverstanden steken daarom regelmatig de kop op. Dat B12 tekort weinig 
voor zou komen, alleen voor zou komen bij ouderen en maagpatiënten. Er zijn artsen die na x 
injecties de behandeling stoppen om na maanden opnieuw te testen, zonder te weten dat dit geen 
enkele zin heeft. Het duurt lang voor de bloedwaarde zakt, het tekort richt ondertussen nog steeds 
schade aan en de behandeling is onderbroken of wordt niet meer voortgezet. Sommige artsen 
verzinnen zelf behandelingen die veel te weinig zijn, willen te snel naar een onderhoudsdosering of 
staken op een bepaald moment de behandeling. Als het opnameprobleem echter niet verholpen 
is, moet een behandeling een leven lang voortgezet worden. Meest gehoorde misverstand is wel 
dat de B12 te hoog is en de patiënt vergiftigd zal zijn. Dit is niet mogelijk, met B12 kan niet over 
gedoseerd worden(!!) 

 
Pijnstillend: 

 
Een deel van de neuropathie patiënten ervaart een pijnstillende werking met vitamine B12 
injecties. In sommige gevallen wordt daarom een proefbehandeling gestart zonder dat er sprake 
is van een tekort. Bij DVN lijkt dat weinig geprobeerd te worden hoewel enkelen op deze lijst wel 
een pijnstillende werking ervaren. 

 
Het gaat om een tekort, B12 is geen wondermiddel 

 
Misschien wat overbodig maar als er geen sprake is van een vitamine B12 tekort, heeft een 
behandeling geen nut om neuropathie te herstellen. Hooguit zal het enigszins pijnstillend 
kunnen werken maar verder is het geen wondermiddel voor allerhande klachten. 

 
 
 
 
 
 
 



De arts overtuigen 

 
Het is vaak moeilijk een arts te laten zien dat jij het als patiënt beter weet. Het is dan soms goed 
om literatuur mee te nemen maar overdrijf dit niet. Kom je met een pak papier binnen, zal een 
huisarts eerder denken dat je wel erg veel nodig hebt om te overtuigen en je eerder minder dan 
meer geloven. Ook prints van fora doen het niet best bij een arts, wat ook wel logisch is. Het kan 
veel simpeler vaak. De behandeling staat prima beschreven in de bijsluiter en daarbij kan je nog 
verwijzen naar het farmaceutisch kompas. Andere informatie is te googelen, zoek dan naar 
artikelen in vakbladen (Medisch Contact of Blad voor Nederlandse Vereniging van Huisartsen) of 
van pubmed. Het moet duidelijk zijn dat je niet maar wat in de Viva hebt gebladerd maar de 
informatie gedegen is. 

 
 
Laatste advies 

 
Zijn er andere B-vitamines die aanvulling behoeven, let dan goed op wat je koopt en welk merk. 
In veel vitaminepreparaten tot en met doodgewone multivitamine aan toe, zitten bv torenhoge 
doseringen vitamine B6 of absurd veel foliumzuur. Te weinig is niet goed maar teveel echt ook 
niet. Meestal heb je het ook helemaal niet nodig maar koop je hele dure urine. 

Hopelijk hebben mensen hier iets aan. Voor verder leesvoer wil ik verwijzen naar: 

http://home.kpn.nl/hindrikdejong/ 
 
 

 
Alle informatie daar is onderbouwd, de wetenschappelijke artikelen zijn vindbaar in de voetnoten. 
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