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Vitamine B12 bepaling 
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Aan de aanvragers van laboratoriumdiagnostiek 
 
 
Voor de vraagstelling “vitamine B12 deficiëntie” wordt door de AKC al vele jaren de bepaling 
van vitamine B12 in serum als diagnostische test aangeboden. Door de toename in kennis 
van de metabole gevolgen van een tekort aan vitamine B12 weten we dat die bepaling niet 
voldoende sensitief is om alle vitamine B12 deficiënties op te sporen. De biochemische 
achtergrond daarvan is dat vitamine B12 in serum verdeeld is over twee verschillende 
transporteiwitten, waarvan slechts één vitamine B12 beschikbaar maakt voor de weefsels. 
Dat is het transcobalamine-gebonden vitamine B12. Niet alleen in theorie maar ook in de 
praktijk blijkt de verhouding sensitiviteit/specificiteit voor de opsporing van vitamine B12 
deficiënties gunstiger voor het transcobalamine-gebonden B12 dan voor de totale B12-
concentratie in serum.  
Sinds kort beschikken we over de mogelijkheid deze nieuwe parameter, die “actief B12” 
wordt genoemd, reproduceerbaar en geautomatiseerd te meten. Om praktijkervaring met de 
nieuwe bepaling op te doen, zullen we voorlopig gedurende een aantal maanden bij elke 
aanvraag voor een vitamine B12 bepaling de bepaling van actief B12 toevoegen als de 
uitslag van totaal B12 lager is dan 300 pmol/l. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat 
onder die waarde het aantal discrepante uitslagen significant toeneemt. Als, na deze 
evaluatieperiode, zou blijken dat de actiefB12 bepaling de totaalB12 bepaling geheel kan 
vervangen, zal deze laatste voor de indicatie deficiëntie-onderzoek kunnen worden 
afgeschaft. Voor de afname van het bloedmonster heeft deze verandering geen gevolgen.   
In gevallen waar ook Actief B12 onvoldoende duidelijkheid verschaft, kan het laboratorium op 
aanvraag ook de metaboliet methylmalonzuur bepalen. 
 
De referentiewaarde  voor ActiefB12 is “> 20 pmol/l”.  
 
Samenvatting: 
De AKC introduceert de bepaling van Actief B12 ter verbetering van de diagnostiek van 
vitamine B12 deficiëntie, voorlopig als extra bepaling indien het totaal B12 < 300 pmol/l.  
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