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maken ongeveer 25 tot 35 procent van de
plekken uit. Ze omvatten zowel een rode
I. Definitie
huidtumor als een onderliggende blauwe of
huidkleurige massa, of massa met een
Aangeboren vaatafwijkingen worden verdeeld in:
normale huid.
•
•

vaattumoren en
vaatmalformaties.

Ondanks de verschillen in de klinische verschijningsvorm hebben de hemangiomen allemaal dezelfde fundamentele karakteristieken. Vijftien tot
dertig procent van de baby’s heeft meerdere hemangiomen.

Hemangiomen bij kinderen (hemangiomas of infancy), zijn de meest voorkomende vaattumoren. Ze
worden gekenmerkt door een unieke proliferatiefase in de vroege babytijd, gevolgd door een langzame Tevens kunnen hemangiomen nodulair of segmeninvolutie/regressie in de daarop volgende jaren. He- teel zijn.
mangiomen zijn goedaardige tumoren van het vasculaire endothelium.
• De nodulaire hemangiomen zijn duidelijk
afgebakende tumoren. Zij komen het meest
In ongeveer een kwart van de gevallen zijn hemanvoor.
giomen aanwezig bij de geboorte als zogenoemde
• De segmentale hemangiomen lijken op een
precursor (voorloper) plekken. Zelden zijn de tulandkaart en bedekken meestal een goed
moren al volledig ontwikkeld bij de geboorte. In de
afgegrensd deel (segment) van het lichaam.
overige gevallen worden de plekken zichtbaar na de
Ze komen minder vaak voor, maar hebben
geboorte, normaal gesproken binnen twee tot zes
proportioneel vaker complicaties, zoals
weken na de geboorte.
ulceraties.
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Hemangiomen die als meerdere kleine laesies tegelijkertijd verspreid over het hele lichaam ontstaan
vormen een aparte subgroep. De plekken variëren in
omvang van enkele millimeters tot 1 à 2 centimeter.
Kinderen met deze vorm hemangiomen, de zogenoemde meervoudige neonatale hemangiomatosis,
hebben een groter risico op inwendige hemangiomen, vooral in de lever. De vooruitzichten voor de
plekken op de huid zijn echter goed, omdat ze meestal verdwenen zijn voor de leeftijd van twee jaar.
II. Waarom is een richtlijn nodig?
A. Voorkomen

Dit unieke ontwikkelingsverloop moet sterk worden
moet meegenomen worden in elke beslissing over
een behandeling.
Hemangiomen hebben veel verschillende klinische
verschijningsvormen, van enkele millimeters in
omvang tot hemangiomen die grote delen van het
lichaam bedekken. De locatie kan een groot effect
hebben op:
•
•
•

de kansen op complicaties,
resultaten na spontane involutie en
de psychosociale impact.

De uiteindelijke omvang, de snelheid van involutie
Hemangiomen zijn de meest voorkomende goedaar- en de resultaten na natuurlijke involutie zijn vooral
dige tumoren op de kinderleeftijd, aanwezig bij naar in de eerste maanden/jaren moeilijk te voorspellen,
schatting 1 tot 2 procent van de pasgeboren baby’s. zelfs voor de meest ervaren artsen. Welke methode
Het voorkomen op de leeftijd van 1 jaar wordt ge- van behandeling ook wordt gekozen: regelmatige
schat tot wel 10 à 12 procent. Meisjes worden meer controles zijn noodzakelijk, vooral in de proliferagetroffen dan jongens. De verhouding is 5:1 tot 2:1. tiefase en in de late fase van involutie.
Te vroeg geboren kinderen die minder wegen dan
1500 gram worden ook vaker getroffen. Vijftig pro- Enkele niet-controversiële indicaties voor behandecent van de plekken verschijnt op het hoofd en de ling zijn:
nek.
• hemangiomen die het zicht beïnvloeden,
B. Probleem
• betrokkenheid van de luchtwegen (laryngeal
involvement),
Na een periode van groei (proliferatie) ondergaan
• verstopping van neus- en oorkanaal,
nagenoeg alle hemangiomen spontane involutie.
• hepatische hemangiomatose,
Sommige verdwijnen zonder een spoor achter te
• hartfalen en
laten, maar een significant aantal laat huidverande• ulceraties.
ring achter, waaronder:
Kinderen met hemangiomen die een aanzienlijke
• atrofie
kans hebben op:
• teleangiëctasiën
• hyperpigmentatie en
• latere permanente misvormingen of
• nadelige psychologische gevolgen op de
• littekens.
lange termijn zouden ook behandeld moeten
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worden. Het gaat om hemangiomen op neus, lip- Voorgeschiedenis
pen, oor en erg grote hemangiomen met een opvallende huidcomponent met of zonder diepere
a. Algemene medische voorgeschiedenis
component.
b. Voorgeschiedenis van de zwangerschap bij
de moeder
De keuze voor een bepaalde behandeling is afhanc. Vroeggeboorte, neonatale complicaties
kelijk van:
d. Voorloper (“precursor”) plekken zoals bleke
• een beoordeling van de hierboven genoemvlekken lijkende op nevus anemicus, draadde factoren en
achtige teleangiëctasiën, gebieden van ery• een zorgvuldige afweging van de risico’s en
thema die gelijkenis vertonen met wijnvlekvoordelen van de behandeling.
ken, huidontsteking, of gekneusde plekken
e. Buitenproportionele groei van de plek of
De meeste hemangiomen waren, toen chirurgische
plekken in vergelijking met de groei van het
verwijdering en radiotherapie nog de enige behankind, de snelheid van proliferatie en/of de
delmethoden waren, niet gebaat bij behandeling
waarneming dat de groei lijkt voort te duren
omdat de resultaten van de behandeling meestal
f. Ontstoken of bloedende plekken
slechter waren dan die van spontane involutie. Wang. Voorafgaande behandeling(en)
neer zich nieuwe behandelmogelijkheden voordoen,
h. Plotselinge groei, gespannen aanvoelen van
moeten de risico’s van de behandeling en voordelen
de plek, gevoeligheid en paars aanzien in een
van spontane involutie steeds een rol spelen bij de
groot “hemangioom” (wat kan duiden op
beslissing om al dan niet te behandelen. Een mulde aanwezigheid van het Kasabach-Merritt
tidisciplinaire benadering bij de behandeling van
fenomeen. Dit syndroom komt niet bij
hemangiomen, waarbij dermatologen, chirurgen en
gewone hemangiomen voor maar bij een
andere medische specialisten betrokken zijn, aanandere vaattumor nl een “kaposiforme
gevuld met sociale en psychosociale ondersteuning,
hemangioendothelioma”)
kan goed zijn, vooral in de meer ernstige gevallen.
i. Ademhalingsmoeilijkheden of stridor
j. Hemangiomen in het mandibulae gebied
III. Diagnostische Criteria
verhogen het risico op daarmee samenhangende luchtweg hemangiomen
A. Klinisch
k. In de middenlijn gelegen hemangiomen
(hoofd en rug)
In 95 procent van de gevallen kan de diagnose vastgesteld worden op basis van de voorgeschiedenis Lichamelijk onderzoek
en lichamelijk onderzoek. De diagnose wordt bevestigd door de aanwezigheid van één of meer kenmera. Huid- en slijmvliesonderzoek voor indicaties
kende vasculaire tumoren, in combinatie met:
op aanwezigheid van andere hemangiomen
b. Meten van het hemangioom inclusief opper• het aanwezig zijn van de plek bij geboorte of
vlakkige en diepe componenten
c. Het onderzoeken van de lever kan een aande ontwikkeling ervan kort daarna en
wijzing geven over de aanwezigheid van
• de karakteristieke proliferatie in de eerste
weken tot maanden.
hepatische hemangiomen (meestal in
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samenhang met meerdere hemangiomen
van de huid) of tekenen van congestief hartfalen (af en toe optredend bij zeer grote
hemangiomen)
d. Oogheelkundig onderzoek indien het periorbitale gebied is aangedaan

1. Bepalen van het aantal trombocyten
•

Differentiële diagnose
Diverse neoplasma’s en afwijkingen van de huid
kunnen lijken op hemangiomen. Dit kunnen onder
meer zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

capillaire malformaties (wijnvlekken)
tufted angioma
veneuze malformaties
lymfatische malformaties
arterioveneuze malformaties
kaposiforme hemangioendothelioma
pyogeen granuloom
neusglioom
myofibromatosis
‘spindle’ en epithelioïde (Spitz) moedervlekken
k. dermoïdcysten
l. rhabdoid tumor
m. dermatofibrosarcoma protruberans
Overig
Fotografie speelt een belangrijke rol in het volgen
van het proces van proliferatie en involutie van hemangiomen.
B. Diagnostische testen

Is er sprake van grote, snel groeiende,
gespannen of paarse vasculaire tumoren én
is het trombocyte-aantal verlaagd, dan kan
dat wijzen op het Kasabach-Merritt
fenomeen (komt voor bij tufted angioma of
kaposiforme hemangioendothelioma).

2. Echografie
Geschikt:
•
•
•
•

bij het vaststellen van de aanwezigheid van
leverhemangiomen;
voor sommige huidafwijkingen;
om het resultaat op behandeling te volgen
en
om kinderen met grote hemangiomen in het
gezicht te evalueren op mogelijke structurele
hersenafwijkingen.

3. Doppler
Geschikt om bij echografie de bloeddoorstroom
te evalueren.
4. Magnetic resonance imaging (MRI)
Geschikt om hemangiomen van veneuze of arterioveneuze malformaties te kunnen onderscheiden. MRI helpt bij het bepalen van de omvang
van de aandoening bij zeer grote plekken en bij
het vaststellen van structurele hersenafwijkingen bij kinderen met grote hemangiomen in het
gezicht.

De diagnose wordt meestal gevormd op basis van
klinische gronden. De volgende diagnostische tes- 5. CT-scan
ten kunnen bruikbaar zijn bij klinisch atypische gevallen. Maar ook als toevoeging om potentiële comVergelijkbaar met de MRI, maar niet zo specifiek
plicaties te kunnen inschatten.
als de MRI met betrekking tot het onderscheiden
van hemangiomen en vasculaire malformaties.
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6. Biopsie (zelden noodzakelijk)
Biopsie heeft een verhoogd risico op bloedingen. Dat maakt het tot een risicovolle en impopulaire manier om de meeste hemangiomen te
diagnostiseren. Soms is een biopsie noodzakelijk
om atypische gevallen te kunnen onderscheiden
van andere tumoren van het zachte weefsel, zoals kaposiforme hemangioendothelioma (een
low-grade sarcoom), myofibromatosis en rhabdomyosarcoom. Glut-1 kleuring is alleen positief
bij hemangiomen en niet bij andere vasculaire
tumoren.

risico van behandeling afgewogen tegen de potentiële voordelen. Veel hemangiomen hebben helemaal
geen behandeling nodig. Als voor een behandeling
gekozen wordt, moet de patiënt vooral tijdens de
proliferatieperiode regelmatig gecontroleerd worden.

A. Relevante behandeldoelen
• Het voorkomen of behandelen van levensbedreigende of functiebedreigende complicaties van hemangiomen.
• Het voorkomen van permanente misvormingen die veroorzaakt worden door huidveranIV. Aanbevelingen
deringen die volgen op de involutiefase.
• Het minimaliseren van psychosociale nood
Vanwege het unieke natuurlijke ontwikkelingspavoor zowel patiënt als familie, veroorzaakt
troon roept de behandeling van hemangiomen veel
door de aanwezigheid van hemangiomen.
unieke behandelvraagstukken op. De meeste he• Het vermijden van ingrijpende, potentieel
mangiomen zullen zonder behandeling involueren.
beschadigende behandelmethodieken voor
Soms kunnen hemangiomen functiestoornissen en
hemangiomen die een goede prognose lijken
zelfs psychosociaal leed veroorzaken. Na involutie
te hebben zonder behandeling.
laten hemangiomen bij een minderheid littekens,
• Het voorkomen of adequaat behandelen van
vetweefsel (fibrofatty tissue), teleangiëctasiën en
ulceraties zodat littekenvorming, infectie en
andere huiddeformaties achter. Hemangiomen die
pijn tot een minimum beperkt worden.
een ulceratie hebben gehad, laten bijna altijd een
litteken achter. Dit maakt de overweging tot een chi- B. Algemene indicaties voor behandeling
rurgische interventie gemakkelijker.
• Levens- en functiebedreigende hemangiHet behandelen van hemangiomen is daarom van
omen (bijv. hemangiomen die gezichtsvergeval tot geval verschillend. De behandeling is aflies veroorzaken, ademhalingsmoeilijkheden
hankelijk van:
veroorzaakt door hemangiomen in de luchtwegen, congestief hartfalen, lever).
• de grootte van het hemangioom,
• Hemangiomen in bepaalde anatomische
• de locatie,
locaties die vaak permanente littekens of
• de aanwezigheid van complicaties,
deformaties achterlaten, speciaal bij de
• de leeftijd van de patiënt en
neus, lippen, oor en in het gebied tussen de
• de snelheid van proliferatie of involutie ten
wenkbrauwen.
tijde van de evaluatie.
• Grote hemangiomen in het gezicht, vooral die
met een prominente huidcomponent. Die
Deze factoren in acht genomen, wordt het potentiële
hebben vaak later teveel vetweefsel (fibro-
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•

•
•

fatty tissue) en/of inelastische slappe huid
en/of vlekken.
Bij kleinere hemangiomen in zichtbare gebieden, bijvoorbeeld in het gezicht en op
handen, kan behandeling overwogen worden
met methoden die weinig risico geven op het
veroorzaken van littekens of op significante
bijwerkingen.
Ulceraties
Gesteelde (pedunculated) hemangiomen,
want die laten vaak veel vetweefsel achter
na involutie.

C. Keuze voor een bepaalde behandelingsmethodiek
hangt af van de volgende factoren:
•
•
•
•
•
•
•
•

anatomische locatie;
locatie in de huid (bijvoorbeeld op de huid,
onder de huid of beide);
afmeting en dimensie van de plek of
plekken;
of de plek zich in de proliferatiefase, de
stabiele fase of de involutiefase bevindt;
of er sprake is van een functionele stoornis;
ervaring van de arts met bepaalde behandelmethodes (bijvoorbeeld laser);
beschikbaarheid van bepaalde behandelmethodes (bijvoorbeeld laser);
mate van betrokkenheid/wens van de
ouders.

D. Behandeling

functiestoornis veroorzaken en waarschijnlijk geen
permanente deformatie achterlaten.
Niet-chirurgische behandeling:
•

•
•
•

Intralesionale corticosteroïden: triamcinolone acetonide 10-40 mg/cc (met of zonder
kortwerkende steroïden zoals celestone
6 mg/cc)
Klasse IV topische corticosteroïden (weinig
informatie in medische literatuur over deze
modaliteit)
Druk occlusie
Flash lamp pumped pulsed dye laser
Behandeling met de flash lamp pumped pulse dye laser is veilig en heeft weinig kans op
littekens. Ook andere lasers en lichtbronnen
zouden werkzaam kunnen zijn in bepaalde
gevallen, maar deze lasers hebben een groter risico op permanente hypopigmentatie en
littekenvorming. In de medische literatuur is
relatief weinig informatie te vinden over het
gebruik van andere lasers (met uitzondering
van de argon laser) bij de behandeling van
hemangiomen.

Chirurgische behandeling:
•
•

Cryochirurgie
Chirurgische verwijdering (speciaal van
kleine gesteelde hemangiomen)

Hemangiomen met hoog risico
De genoemde behandelmethodes kunnen afzonderlijk toegepast worden of in combinatie met elkaar.
Dit zijn bijvoorbeeld grote hemangiomen op een locatie met slechte prognose, met een grote kans op
Hemangiomen met een laag risico
permanente misvormingen, die een functiestoornis
veroorzaken of betrekking hebben op extracutane
Dit zijn bijvoorbeeld kleine hemangiomen, die geen structuren.
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Niet-chirurgische behandeling:
•

•
•

•
•

•
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Systemische corticosteroïden.
Deze worden vooral tijdens de proliferatiefase van hemangiomen voorgeschreven. Prednison (of gelijkwaardige dosis prednisolon) 2
tot 4 mg/kg per dag in één enkele dosering
’s-morgens of in verdeelde doses in voorkomende gevallen.
Triamcinolone acetonide 10 tot 40 mg/ml met
celestone 6 mg/ml (oog, andere duidelijk gelokaliseerde plekken).
Interferon α-2a subcutaan, initiële dosis 1
miljoen U/m2/dag. De dosis kan verhoogd
worden tot 3 miljoen U/m2/dag mits het lichaam het tolereert. De kans op permanente
neurologische schade is twintig procent.
Daarom wordt deze methode niet meer vaak
toegepast.
Gecombineerde behandeling, bijvoorbeeld
pulsed dye laser plus systemische corticosteroïden.
Propranolol heeft onlangs (2008) goede re
sultaten laten zien. Meer onderzoek is nodig
voor wij deze methode op grote schaal adviseren.
Flash lamp pumped pulsed dye laser
Behandeling met de flash lamp pumped pulse dye laser is veilig en heeft weinig kans op
littekens. Ook andere lasers en lichtbronnen
zouden werkzaam kunnen zijn in bepaalde
gevallen, maar deze lasers hebben een groter risico op permanente hypopigmentatie en
littekenvorming. In de medische literatuur is
relatief weinig informatie te vinden over het
gebruik van andere lasers (met uitzondering
van de argon laser) bij de behandeling van
hemangiomen.

Chirurgische behandeling:
• Vroege chirurgische verwijdering (speciaal de
neus en ooglidhemangiomen, maar ook de
hemangiomen met een ulceratie kunnen soms
chirurgisch verwijderd worden).
Gecombineerde behandeling:
• bijvoorbeeld pulsed dye laser plus systemische
corticosteroïden of interferon alfa.
Overig
De volgende methodieken mogen alleen in uitzonderlijke gevallen toegepast worden wanneer andere
behandelingwijzen gefaald hebben:
• Cyclophosphamide
• Vincristine
• Bleomycine
• Embolisatie
Therapieën in ontwikkeling
•
•
•
•

Leuprolide acetate
Ketotifen
Andere, nieuwe selectieve lasers
Andere remmers van angiogenesis die in
ontwikkeling zijn

E. Patiëntenvoorlichting
Voorlichting aan ouders kan het volgende omvatten:
• Het verwachte natuurlijke verloop zonder
behandeling.
• Indien mogelijk het tonen van ‘voor en na’
foto’s van zowel natuurlijke involutie als van
de resultaten van de behandeling die overwogen wordt.

•
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