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In het algemeen wordt bij hemangiomen een afwachtend be-
leid gevoerd, dat wil zeggen dat er geen behandeling wordt 
gestart als het hemangioom geen nadelige gevolgen voor het 
kind heeft. Ouders worden gerustgesteld dat het hemangioom 
spontaan zal verdwijnen. Een actief beleid is geïndiceerd als het 
hemangioom functionele gevolgen heeft voor het kind, zoals 
een beperking van de visus. Recent prospectief onderzoek heeft 
aangetoond dat een kwart van de hemangiomen tot complica-
ties leidt en ruim een derde behoeft behandeling. [3] Naast de 
bekende behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden en chi-
rurgie), is recent aangetoond dat propranolol de proliferatie van 
hemangioom kan remmen. [4] Omdat de gevolgen van het niet 
tijdig behandelen voor een kind een leven lang merkbaar kun-
nen zijn, is het van belang de verschijningsvormen van heman-
giomen te kennen die samengaan met een verhoogd risico op 
complicaties. Kinderen met een dergelijk hemangioom dienen 
verwezen te worden naar een multidisciplinair team gespeciali-
seerd in aangeboren vaatafwijkingen, waar indien nodig, tijdig 
met behandeling begonnen kan worden.

Patiëntje A, een meisje van 7 weken oud zagen wij op het mul-
tidisciplinair spreekuur voor aangeboren vaatafwijkingen op 
verzoek van de dermatoloog in een perifeer ziekenhuis. Enkele 
dagen na de geboorte kreeg zij een rode vlek op haar voorhoofd, 
die snel groter werd en zich uitbreidde naar de rechterwang, 
het oor en rondom de mond naar de hals. Bij lichamelijk onder-
zoek viel op dat het rechteroog en de gehoorgang door de zwel-
ling bijna werden dichtgedrukt. Fiberendoscopie toonde een 
hemangioom in het palatum molle en de rechter farynxbogen 
tot aan de epiglottis. De oogarts constateerde een myopie van 
het rechteroog met esotropie en stelde occlusietherapie van het 

linkeroog voor. Vanwege de potentiële bedreiging van de func-
tie van het oog, het oor en de luchtweg werd gestart met predni-
son 4 mg/kg/dag (figuur 1). Na twee dagen kon het oog rechts 
beter geopend worden en nam de zwelling in het gebied van de 
gehoorgang af. Ook de huidafwijkingen in het gelaat werden in 
de loop van weken lichter van kleur. Patiëntje ontwikkelde een 
cushinoïd uiterlijk; haar lengtegroei stagneerde en haar bloed-
druk steeg tot 115/60 mmHg.
De uitgebreidheid van de huidafwijkingen in het gelaat deed 
denken aan het PHACE-syndroom. [5] Een MRI van de herse-
nen toonde geen afwijkingen. MRA toonde een agenesie van de 
linker arteria vertebralis en arteria carotis interna. Onderzoek 
van het hart en grote vaten leverde geen bijzonderheden op. 
De diagnose PHACE-syndroom werd gesteld. Tijdens het af-

Eén op de tien Kaukasische kinderen van 1 jaar oud heeft een heman-
gioom. [1,2] Dit is een vasculaire tumor met een karakteristiek beloop. 
Hemangiomen zijn meestal afwezig bij geboorte en worden na twee tot 
zes weken zichtbaar. Gedurende de eerste drie tot negen levensmaanden 
groeien ze snel, daarna worden ze over maanden tot jaren kleiner en kun-
nen geheel verdwijnen.
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Figuur 1. A. Patiënt met een groot segmenteel hemangioom tij-
dens steroïdengebruik. B. Drie weken na start propranolol. C. 3 
maanden na gebruik van propranolol. D. De patiënt een jaar na 
starten met propanolol.
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van 1100 gram. Tijdens de opname op de neonatale intensive 
care ontstond na twee weken een rode zwelling op het voor-
hoofd die als hemangioom geduid werd. Twee weken later – 
zij was inmiddels overgeplaatst naar een perifeer ziekenhuis 
– ontstond een ulcus in het hemangioom. De dermatoloog 
behandelde dit ulcus van 5 bij 4,5 cm conservatief met zink-
zalf. Op de leeftijd van 4 maanden werd patiëntje naar ons 
multidisciplinaire spreekuur voor aangeboren vaatafwijkin-
gen verwezen. Ze bleek regelmatig pijnmedicatie nodig te 
hebben, dronk matig en haar groei bleef achter. Wij zagen 
een ulcererend hemangioom (figuur 2) en besloten dit chirur-
gisch te verwijderen. Het weefsel werd histologisch bevestigd 
als een hemangioom. Bij poliklinische controle, vier weken na 
de operatie, was de wond goed genezen. Ze had geen pijnme-
dicatie meer nodig en dronk en groeide beter. 

AAngeboren vAAtAfwijkingen: hemAngioom ver-
sus vAsculAire mAlformAtie

Vaatafwijkingen kunnen op basis van klinische, radiologische 
en histologische kenmerken geclassificeerd worden (tabel 1). 
[1,2] Deze indeling is bepalend voor de prognose en de behan-
deling van deze afwijkingen. [1-3,6] 
In de dagelijkse praktijk is vooral het onderscheid tussen een 
hemangioom en een vasculaire malformatie van belang. Dit 
onderscheid kan in meer dan 90% van de gevallen door middel 
van een zorgvuldige anamnese en klinisch onderzoek gemaakt 
worden (tabel 2). [6] Cruciaal verschil is dat hemangiomen vaat-
tumoren zijn en in verloop van jaren verdwijnen, terwijl een 
vaatmalformatie een structurele afwijking is die proportioneel 
met de patiënt meegroeit en niet spontaan kleiner wordt. 
 
verschillende verschijningsvormen vAn 
hemAngiomen

Ook binnen de hemangiomen zijn kenmerken bepalend 
voor de prognose en de behandeling. Met een zorgvuldige 
beschrijving van deze kenmerken kan een inschatting wor-
den gemaakt van het risico op complicaties, de benodigde 
controlefrequentie en de noodzaak tot behandeling (tabel 
3). Met name de kinderen met verschijningsvormen die sa-
mengaan met een verhoogd risico op complicaties dienen te 
worden verwezen naar een multidisciplinair team gespecia-
liseerd in aangeboren vaatafwijkingen.

congenitAAl versus infAntiel?
Het meest voorkomende hemangioom is het infantiel he-

bouwen van de prednisondosering namen de huidafwijkingen 
weer toe, daarom werd de dosering weer opgehoogd. Aanvul-
lende behandeling werd gestart met propanolol volgens de ad-
viezen van Léauté-Labrèze. [4] Het hemangioom werd hierna 
snel kleiner (figuur 1).

Patiëntje B werd als oudste van een tweeling na een zwanger-
schapsduur van 29 weken geboren met een geboortegewicht 

Figuur 2. A. en B. Ulceratie op voorhoofd. C. De patiënt vier weken na excisie van hemangioom. D en E. Een jaar na excisie.

Vasculaire tumor Vasculaire malformaties

Hemangioom Capillaire malformatie (wijnvlek)

Kaposiform 
hemango-endothelioom Veneuze malformatie

Tufted angioom Lymfatische malformatie

Kaposi sarcoom Arteriële malformatie

Angiosarcoom Gemengde typen

Tabel 1. Classificatie van vaatafwijkingen.

Kenmerk Hemangioom Vasculaire malformatie

Anamnese

Aanwezig bij geboorte - +

Groei + - 

Involutie + -

Pijn - ** + ***

Volumeverandering - +

Uitvloed - + ****

Lichamelijk onderzoek

Wegdrukbaar + + ***

Volumeverandering? oiv? - + ***

Pulsaties + ***** + ******

Verkalkingen - + ***

Hyper/hypotrofie van wat? - +

Tabel 2. Anamnese en lichamelijkonderzoek ter onderscheid van  hemangioom 
en vasculaire malformatie.
** ulceratie geeft pijn;   *** veneuze malformatie; 
**** lymfatische malformatie;  ***** in proliferatie fase; 
****** arterioveneuze malformatie
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veel vaker dan het dieper in de dermis en subcutis liggende he-
mangioom. [3]

gelokAliseerd versus segmenteel? 
Een gelokaliseerd hemangioom is duidelijke afgebakend en 
nodulair van vorm (figuur 3); dit betreft 65% van alle hemangi-
omen. [3] Een segmenteel hemangioom (figuur 1) daarentegen 
heeft een geografische vorm met plaque-achtige kenmerken. 
[3,4] De kans op complicaties van een segmenteel hemangioom 
is elf maal hoger dan van een gelokaliseerd nodulair hemangi-
oom. 

groot versus klein?
De grootte van het hemangioom is direct gerelateerd aan de 
kans op complicaties: hoe groter het hemangioom des te groter 
de kans. [3] 

unifocAAl versus multifocAAl

Bij kinderen met meer dan vier hemangiomen kan er sprake 
zijn van diffuse neonatale hemangiomatose. Dit beeld gaat ge-
paard met hemangiomen in de inwendige organen (lever, cen-
traal zenuwstelsel). [3] 

lokAlisAtie (tAbel c)
De lokalisatie van een hemangioom is bepalend voor het risico 
op complicaties. Hemangiomen op hoogrisicolocaties hebben 
extra aandacht nodig en deze patiënten dienen naar een gespe-
cialiseerd centrum verwezen te worden voor aanvullend onder-
zoek en eventuele therapie.

Het gaat dan om de volgende vormen:
• Segmenteel hemangioom in het gelaat. Bij grote, segmen-

tele faciale hemangiomen moet nader onderzoek gedaan 
worden naar het zogenaamde PHACES syndroom.: Pos-
terior fossa malformations (bijvoorbeeld Dandy Walker 
syndroom), Hemangioma, Arteriële anomalieën, Cardiale 
defecten, “Eye” abnormaliteiten en Sternale defecten. [5]

• Groot hemangioom op de wang. In een dergelijk hemangi-
oom is meestal de glandula parotis betrokken. Door de 
grootte kan ulceratie optreden of de uitwendige gehoor-
gang dichtgedrukt worden met gehoorverlies en otitis ex-
terna als gevolg. [3,8]

• Hemangioom in baardregio. Deze kan gepaard gaan met 
een subglottisch hemangioom. De typische verschijnselen 
van een hemangioom in de subglottische regio is progres-
sieve stridor vanaf de leeftijd van enkele weken. [1-3] Vaak 
wordt het beeld verward met dat van laryngitis subglottica 
omdat de symptomen verbeteren met corticosteroïden. De 
diagnose 'subglottisch hemangioom' wordt met endosco-
pisch onderzoek van de luchtwegen gesteld. 

• Perioculair hemangioom. Een hemangioom rondom het 
oog kan leiden tot ptosis, amblyopie en strabisme. Vaak is 
het zichtbare deel van het hemangioom maar de top van de 
ijsberg en is radiologisch onderzoek (echografie of MRI) 
nodig om de uitbreiding te evalueren.

• Mucosaal hemangioom. Een hemangioom in de slijmvlie-
zen van het perineum en lip heeft een grote kans om te ul-
cereren. [3] Dergelijke ulcera kunnen extreem pijnlijk zijn.

mangioom met zijn kenmerkende groeifasen. Het conge-
nitaal hemangioom is veel zeldzamer en daarentegen al bij 
de geboorte aanwezig en kent twee verschijningsvormen. 
De eerste is het 'non-involuting congenital hemangioma' 
(NICH) dat geen typerende groeifasen heeft en niet kleiner 
wordt. Kenmerkend is een witte halo om het hemangioom. 
[7] De tweede is het 'rapidly involuting congenital heman-
gioma' (RICH). Dit hemangioom is bij de geboorte aanwezig 
en wordt vaak binnen één jaar veel kleiner.
 
oppervlAkkig versus diep?
Het oppervlakkige hemangioom (aardbeihemangioom) dat 
zich bevindt in de epidermis en oppervlakkige dermis, ulcereert 

Figuur 3. Voorbeeld van een nodulair type hemangioom.

Lokalisatie  / kenmerk Complicatie

gelaat, groot PHACES syndroom

wang, groot glandula parotis ulceratie, otitis externa, 

gehoorverlies

baardregio/hals luchtweg betrokken in hemangioom, adem-

halingsproblemen

oog astigmatisme, amblyopie, traanbuis occlusie 

mucosa ulceratie

lip enneus ademhaling en voedingsproblemen 

neuspunt overmatig vetweefsel na involutie 

laag op rug ‘tethered cord’, genito-urinaire  afwijkingen

>4 hemangiomen orgaan betrokkenheid (meestal lever)

lies ulceratie

lever hartfalen

onverwacht snelle groei cave andere vaattumor?

Tabel 3. Kenmerken van hemangiomen met een hoog risico op complicaties.
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onderscheiden, maar kunnen kenmerken worden vastgesteld 
van hemangiomen die vaker gepaard gaan met complicaties en 
dus actief vervolgd en zo nodig (preventief) behandeld dienen 
te worden. Kinderen met een dergelijk hemangioom dienen 
verwezen te worden naar een multidisciplinair team gespeciali-
seerd in aangeboren vaatafwijkingen. 
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• Hemangioom op lip of neus. Deze kunnen door hun grootte 
en lokalisatie ademhalings- of voedingsproblemen veroor-
zaken. Een hemangioom op de neuspunt kan na de invo-
lutiefase nog wat vetachtig weefsel (fibrofatty tissue) overla-
ten, dat cosmetisch storend kan zijn en soms chirurgisch 
gereconstrueerd kan worden. Er zijn auteurs die vinden 
dat hemangiomen op de neuspunt vroeger geëxcideerd 
dienen te worden omdat deze vaak verstoring van de groei 
van het kraakbeen kunnen geven. Dit is echter een gebied 
waar het vroeg toedienen van een bètablokker deze moge-
lijke verstoring van de groei ook kan voorkomen. [4]

• Lumbosacraal hemangioom. Een hemangioom in de lumbo-
sacrale of perianale regio kan geassocieerd zijn met occulte 
spina bifida of ano-urogenitale afwijkingen. 

• Hemangioom in de lies. Een hemangioom tussen de huid-
plooien of op drukplekken heeft een grote kans om te ulce-
reren. [3] Dergelijke ulcera zijn zeer pijnlijk.

• Leverhemangioom. Na de huid, is de lever de meest voorko-
mende lokalisatie van hemangiomen. Leverhemangiomen 
kunnen hepatomegalie, hartfalen en anemie veroorzaken. [3]

nA de verwijzing

Bij patiënten met hemangiomen op bovengenoemde plaat-
sen zal in het verwijscentrum meestal multidisciplinair 
overwogen worden of additioneel onderzoek (bijvoorbeeld 
radiologisch of histologisch) en/of een interventie nodig is. 
Ondanks de vrees van veel ouders bloeden hemangiomen 
zelden. [3] Het is belangrijk te vermelden dat hemangiomen 
niet maligne kunnen worden. Bij twijfel over de diagnose 
hemangioom moet histologie door middel van een biopsie 
verkregen worden. Tevens hebben hemangiomen geen stol-
lingsproblemen en komt het kasabach-merrittsyndroom bij 
kaposiforme hemango-endotheliomen of 'tufted angioma’s' 
voor. [9] Dit syndroom kenmerkt zich door een verbruikers-
coagulopathie, trombocytopenie, hemolytische anemie en 
een vasculaire tumor en een mortaliteitskans van 25%.

Soms blijft er na de involutiefase nog wat vetachtig weef-
sel ('fibrofatty tissue') over dat cosmetisch storend kan zijn 
voor de patiënt. Het tijdstip voor reconstructieve chirurgie 
is controversieel en vaak zijn seriële excisies nodig. Heman-
giomen die een langzame involutie ondergaan, hebben een 
grotere kans op onvolledige involutie. Behalve overmatig 
vetweefsel kunnen er ook telangiëctasieën of een atrofische 
huid aanwezig zijn waarvoor reconstructieve chirurgie no-
dig is. Hemangiomen die vroeger een ulceratie gehad heb-
ben, genezen vaak met een litteken. [10] Hemangiomen die 
op het behaarde hoofd aanwezig zijn, kunnen later alopecia 
geven. Er zijn auteurs die beweren dat deze alopecia voorko-
men kan worden door op jonge leeftijd (< 6 maanden) grote 
hemangiomen te excideren. Op jonge leeftijd is dit defect 
makkelijk primair te sluiten (of door middel van een rotatie-
lap), waarbij op latere leeftijd vaak een expander nodig is. [11] 

conclusie

Meestal heeft het hemangioom een klassiek beloop en door een 
zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek kan niet al-
leen een hemangioom van een vasculaire malformatie worden 
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