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COMPLICATIE

Geboortevlekken zoals hemangiomen en 

vaatmalformaties zijn vaataandoeningen 

die op het eerste gezicht veel op elkaar lijken, 

maar wel degelijk verschillend zijn. Vaak zijn 

ze onschuldig, maar niet altijd. Daarom is 

duidelijkheid over de diagnose belangrijk.

TEKST: MIRJAM BEDAF | ILLUSTRATIE: DOKTERISBEZIG.NL/MARTIJNVANDERVOOR

‘Een operatie 
kan nodig 
zijn om het 
hemangioom 
weg te halen’

H
emangiomen zijn goedaardige 
tumoren van snel delende cellen 
die extra bloedvaten vormen. Ze 
worden ook wel aardbeienvlek 

of bloedvatgezwel genoemd. Ongeveer vier 
tot tien procent van de baby’s heeft een 
hemangioom. Hoe hemangiomen precies 
ontstaan is nog niet bekend. In de meeste 
gevallen is het hemangioom direct na de 
geboorte nog niet aanwezig. Een heman-
gioom openbaart zich in de eerste weken 
na de geboorte. Ongeveer negentig procent 
van de hemangiomen ontstaat tussen de 
eerste en zesde week na de geboorte. De 
overige tien procent ontstaat tot en met 
de vijfde maand. De meeste hemangiomen 
worden in de eerste weken na de geboorte 
ontdekt. Wanneer ze onderhuids liggen kan 
het langer duren tot de diagnose kan wor-
den gesteld. Een hemangioom kan groeien 
tot een kind 6-9 maanden oud is, daarna 
blijft het een tijdje stabiel; tussen de leef-
tijd van 2-4 jaar vindt de meeste spontane 

vermindering plaats. Bij ongeveer zeventig 
procent van de patiënten blijft echter een 
restafwijking zichtbaar. De kans dat deze 
zichtbaar blijft is groter wanneer het he-
mangioom zelf grote vormen aanneemt, of 
wanneer er wondjes of zweertjes aanwezig 
zijn (geweest). 

Rode of blauwe vlek
Hoewel hemangiomen bij de geboorte 
meestal niet te zien zijn, zijn er bij de ge-
boorte vaak al wel tekens die erop kunnen 
wijzen dat een kind een hemangioom gaat 
ontwikkelen. Er is dan soms een rode of 
blauwe vlek te zien, of juist een bleke vlek 
met haarvaatjes erop. Soms wordt eerst de 
diagnose ‘wijnvlek’ gesteld – een aangebo-
ren vaatafwijking waarbij de haarvaten in 
de huid in diameter zijn toegenomen. ‘Pas 
in de kraamtijd gaan hemangiomen groei-
en’, vertelt dermatoloog dr. Carine van der 
Vleuten van het Radboudumc in Nijmegen. 
‘In de dagen of weken daarna wordt de plek 

Hemangiomen
en vaatmalformaties

9 weken 
zonder propanolol

6 maanden 
in behandeling
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CASUS
Evy wordt geboren met een 
blauw plekje op haar onderlip. 
Haar ouders Marion en Bert 
vragen zich af wat het is en 
horen van de verloskundige dat 
het van de bevalling kan zijn. 
Maar tijdens de kraamtijd gaat 
het plekje niet weg en bij de 
borstvoeding zien ze dat haar 
tongetje ook blauw is. Omdat 
er hartklachten voorkomen 
in de familie denkt Marion 
in eerste instantie aan hart-
problemen. Wanneer de arts dit 
uitsluit wordt besloten om het 
nog even aan te kijken. Hoewel 
het de ouders niet helemaal 
lekker zit genieten ze wel van 
hun dochter. En omdat ze haar 
iedere dag zien vallen kleine ver-
anderingen hun niet op. Pas als 
ze later foto’s bekijken merken 
ze dat het blauwe plekje dikker 
is geworden en dat er adertjes 
te zien zijn op haar linkerwang. 
Op het consultatiebureau 
zeggen ze dat het waarschijnlijk 
een hemangioom is en dat het 
later wel weg zal trekken. Maar 
de plek gaat niet weg en als Evy 
tien maanden is wordt de plek 
steeds groter. Evy’s tong wordt 
blauwer en de adertjes vallen 
steeds meer op. De huisarts ver-
wijst de ouders door naar een 
kinderarts en deze verwijst op 
zijn beurt door naar een gespe-
cialiseerde plastisch chirurg. Hij 
constateert dat het een veneuze 
malformatie is. Als Evy anderhalf 
jaar oud is wordt ze aan haar lip 
geopereerd. Anderhalf jaar later 
is de malformatie stabiel.

steeds dikker. Bij het consultatiebureau 
is men steeds beter in het vroegtijdig 
herkennen van hemangiomen, en met 
name hemangiomen die mogelijk pro-
blemen met zich meebrengen.’ 

Vervelende plaats
De meeste hemangiomen hebben geen 
behandeling nodig, zeker als ze klein 
zijn of op plaatsen zitten waar ze niet 
al te zichtbaar zijn. Een klein deel van 
de baby’s met een hemangioom heeft 
echter wel al vroeg zorg nodig om com-
plicaties of blijvende schade te voorko-
men. Bijvoorbeeld bij hemangiomen die 
op een vervelende plaats zitten, zoals 
bij het oog of op de neus of lip. Ook een 
hemangioom in het luiergebied kan een 
probleem zijn vanwege kans op zweren. 
Hemangiomen in het gelaat of rond het 
oog kunnen het gezichtsvermogen aan-
tasten. Een operatie kan dan nodig zijn 
om het hemangioom weg te halen of 

om door middel van plastische chirur-
gie de aangetaste huid te herstellen.

Behandeling
Sinds 2008 wordt propranolol gebruikt 
bij de behandeling van bedreigende 
hemangiomen. Propranolol is een 
bètablokker en remt de groei van een 
hemangioom. Om die reden wordt 
hiermee bij voorkeur in de groeifase 
gestart, vóór de leeftijd van vier tot 
zes maanden. Dit voorkomt complica-
ties en uiteindelijke restafwijkingen. 
Ook zorgt propranolol ervoor dat het 
hemangioom sneller kleiner wordt. 
De mogelijkheid van behandelen met 
propranolol is relatief nieuw en nog 
niet bij iedereen bekend, maar is heel 
effectief met weinig bijwerkingen. 

Vaatmalformaties
Vaatmalformaties is een verzamelnaam 
voor verschillende soorten goedaardige 

10 weken;
1 week  met  propanolol

9 maanden,
uitbehandeld

In deze rubriek komt telkens 
een complicatie aan de orde die 
in het kraambed kan optreden. 
KraamSupport raadt je aan altijd 
de verloskundige of huisarts in te 
lichten en te overleggen over de 
gewenste  behandeling.
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Leo Schultze Kool
Interventieradioloog in het 
Radboudumc in Nijmegen

Carine van der Vleuten
Dermatoloog in het 
Radboud umc in Nijmegen

vaatafwijkingen, waarvan wijnvlekken, 
ooievaarsbeten, veneuze malformaties, 
arterioveneuze malformaties en lymfati-
sche malformaties de bekendste zijn. Het 
zijn als het ware weeffoutjes in de aanleg 
van de vaten. Het kan hierbij gaan om 
haarvaten, slagaders, aders en lymfevaten. 
‘Vaatmalformaties zijn veel zeldzamer dan 
hemangiomen en vertonen ook niet de ty-
pische snelle groei na de geboorte zoals we 
die bij de hemangiomen zien’, vertelt Van 
der Vleuten. ‘Vaatmalformaties zijn bij de 
geboorte al aanwezig. Dat wil echter niet 
zeggen dat ze ook direct zichtbaar zijn na 
de geboorte. Het kan weken tot jaren du-
ren voordat de symptomen zichtbaar zijn 
en een diagnose kan worden gesteld.’ 

Hormoonhuishouding
‘Of vaatmalformaties klachten gaan geven 
hangt af van het soort afwijking, de uitge-
breidheid en de plaats in het lichaam’, zegt 
prof. dr. Leo Schultze Kool, interventieradi-
oloog en net als Van der Vleuten lid van de 
Hecovan-werkgroep, het expertisecentrum 
voor Hemangiomen en Congenitale Vaatmal-
formaties Nijmegen van het Radboudumc. 
‘Soms ontstaan er pas klachten tijdens de 
puberteit door de schommelingen die dan 
optreden in de hormoonhuishouding. Maar 
ook op de babyleeftijd kan een vaatmalfor-
matie al zichtbaar zijn. Zwellingen, blauwe 
verkleuringen van de huid of sterk kloppen-
de aders kunnen dan worden gezien.’ 

Nauwelijks zichtbaar
Hoewel vaatmalformaties kunnen lijken 
op hemangiomen is er een belangrijk 
verschil waardoor de twee soorten aandoe-
ningen kunnen worden onderscheiden: 
vaatmalformaties groeien (vaak) langzaam 
tijdens het hele leven. ‘Een hemangioom 
kan in de eerste dagen tot zelfs weken na 
de geboorte moeilijk te herkennen zijn’, 
vertelt Van der Vleuten. ‘We ondervinden 
de meeste diagnoseproblemen in de eerste 
dagen na de geboorte. Over het algemeen 

zijn hemangiomen dan nog nauwelijks 
zichtbaar, om vervolgens hard te groeien. 
Vaatmalformaties zijn in deze periode rela-
tief stabiel en beter te herkennen. Door dit 
verschil kunnen de afwijkingen van elkaar 
worden onderscheiden.’ 

Complex
Ooievaarsbeten komen voor bij ongeveer 
dertig procent van de pasgeborenen en 
zijn relatief makkelijk te herkennen. Het 
is een vaatafwijking – zichtbaar als roze/
rode vlekken – op het voorhoofd, bij de 
ogen en/of in de nek. In de meeste gevallen 
trekken deze vlekken binnen een jaar weg. 
In de nek kan een ooievaarsbeet zichtbaar 
blijven. Wijnvlekken groeien met het kind 
mee, waardoor ze altijd een constant deel 
van de huid beslaan. Vaatmalformaties, 
met uitzondering van de ooievaarsbeet, 
kunnen complex zijn en gepaard gaan met 
andere symptomen of syndromen. Daarom 
is het nodig om deze aandoeningen door 
gespecialiseerde artsen te laten beoordelen 
en eventueel behandelen. Belangrijk in de 
behandeling is in eerste instantie de juiste 
diagnose. ‘Vaak heb je aan het klinische 
beeld en beeldvorming voldoende om een 
diagnose te stellen’, aldus Schultze Kool. 
‘In uitzonderlijke gevallen kan een biopsie 
nodig zijn. Dit is een medische handeling 
waarbij een stukje weefsel verwijderd 
wordt om onderzocht te worden. Samen 
met de ouders wordt daarna beoordeeld 
wat het beste behandelplan is. Behande-
lingen zijn bijna altijd gecompliceerd en 
vragen de input van het hele team.’ Afhan-
kelijk van het soort malformatie moet bij 
behandelen worden gedacht aan compres-
siebandages, medicijnen of embolisaties 
(het verschrompelen van de vaten).

Twijfel
‘Als zorgverleners hebben we in eerste in-
stantie de taak de onzekerheid van ouders 
weg te nemen’, zegt Schultze Kool. ‘Het is 
belangrijk om de juiste diagnose te stellen 
zodat we ouders kunnen vertellen wat er 
aan de hand is en wat ze kunnen verwach-
ten. We kunnen dan een duidelijk behandel-
plan opstellen en onnodige behandelingen 
voorkomen. Bij twijfel over een geboorte-
vlek is het daarom belangrijk om te overleg-
gen met de verloskundige of de ouders te 
adviseren naar de huisarts te gaan.’ l

Meer weten?
•  Nederlandse ouder- en patiëntenvereniging voor hemangiomen en 

 vasculaire malformaties: www.hevas.eu.
•  Het expertisecentrum voor Hemangiomen en Congenitale Vaatmalfor-

maties Nijmegen van het Radboudumc: www.hecovan.nl.
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1. B2. C3. C4. B5. C6. A7. C8. A

TEST JE KENNIS
1. Wat is een hemangioom?
❍ A. Een kwaadaardige tumor
❍ B. Een goedaardige tumor
❍ C. Een ontsteking van de huid

2. Wat is een ander woord voor hemangioom?
❍ A. Wijnvlek
❍ B. Bessenvlek
❍ C. Aardbeienvlek

3. Een hemangioom is altijd direct na de 
 geboorte zichtbaar.
❍ A. Dat is waar
❍ B. Dat is niet waar

4. Wat is géén vaatmalformatie?
❍ A. Aardbeienvlek
❍ B. Wijnvlek
❍ C. Ooievaarsbeet

5. Waarin verschillen vaatmalformaties van 
 hemangiomen?
❍ A. Ze groeien heel snel gedurende de eerste weken 
na de geboorte
❍ B. Ze groeien heel langzaam gedurende het hele leven
❍ C. Ze groeien opeens heel snel

6. Vaatmalformaties zijn bij de geboorte al aan-
wezig.
❍ A. Dat is waar
❍ B. Dat is niet waar

7. Hoeveel procent van de baby’s wordt geboren 
met een hemangioom?
❍ A. Ongeveer vier tot tien procent
❍ B. Ongeveer tien tot vijftien procent
❍ C. Ongeveer drie tot vier procent

8 Vaatmalformaties groeien:
❍ A. tot het tiende levensjaar
❍ B. tot en met de puberteit
❍ C. het hele leven

Abonneer je nú op de vernieuwde KraamSupport!
KraamSupport is vernieuwd. Met nieuwe rubrieken en een frisse, vrolijke 

lay-out. KraamSupport is hét vakblad voor de kraamverzorgende, en 

verschijnt 6 keer per jaar in gedrukte vorm en vier keer per jaar digitaal. 

Daarnaast is er een maandelijkse nieuwsbrief en een leuke, informatieve 

website. Regelmatig zijn er bijzondere specials. KraamSupport informeert 

over de laatste ontwikkelingen in de kraamzorg, maar gaat ook in op 

onderwerpen als complexe bevallingen, kramen in buitenlandse gezinnen en 

bijzondere situaties tijdens het werk. 

Profiteer nu van de aanbieding en neem voor € 30,- een jaarabonnement!*

Meld je aan via kraamsupportonline.nl/actie.

* Dit aanbod geldt voor nieuwe abonnees en is tijdelijk.
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Hemangiomen en vaatmalformaties
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