
Ziektebeeld

Congenitale 
vaatanomalieën
Congenitale vaatanomalieën zijn goedaardige aangeboren afwijkingen van bloedvaten. Ze 
kunnen grofweg verdeeld worden in twee categorieën:1 vaattumoren zoals hemangiomen en 
vaatmalformaties zoals veneuze malformaties. Op jonge leeftijd kan het onderscheid lastig 
zijn. Vaak worden veneuze malformaties verward met hemangiomen. 

VIVIANE VAN DE CROMMERT, verpleegkundig specialist, Radboudumc, Nijmegen

LEERDOELEN
Na het lezen van dit artikel 
• weet u wat hemangiomen zijn; 
• kunt u het beloop van hemangiomen uitleggen; 
• kent u het verschil tussen hemangiomen en veneuze malformaties; 
• kunt u verschillende vasculaire malformaties noemen;
• kent u de behandelindicaties en -mogelijkheden van vasculaire 

malformaties.
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1 STUDIEPUNT

Hemangiomen komen vaker voor bij meisjes dan 
bij jongens. De belangrijkste risicofactoren voor 
het ontwikkelen van hemangiomen zijn:

–  vrouwelijk geslacht; 
–  laag geboortegewicht; 
–  vroeggeboorte. 

Ongeveer 4-10% van de baby’s krijgt een hemangioom. 
Daarmee is het de meest voorkomende vaatafwijking 
bij kinderen. 

Hemangiomen zitten bijna altijd alleen op de huid, 
maar kunnen soms ook in de organen voorkomen, 
bijvoorbeeld de lever.

Met betrekking tot groeiwijze onderscheiden we 
verschillende typen hemangiomen:
–  oppervlakkige; 
–  dieper gelegen; 
–  gemengde;
–  hemangiomen die vlak blijven.

Geschat wordt dat 50% van de hemangiomen op het 
hoofd en in de nek zit.2,3

Er is een consensusdocument opgesteld door specialis-
ten van de vier door de NFU (Nederlandse Federatie 
van Universitaire Medische Centra) en de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende expertise-
centra voor (aangeboren) vaatafwijkingen, samen met 
patiëntenvereniging HEVAS. Dit document beoogt meer 
duidelijkheid te geven over de vraag bij welke heman-
giomen er indicaties zijn voor verdere diagnostiek, 
behandeling en/of (digitale) consultatie van een van de 
erkende expertisecentra.2

Beloop
Hemangiomen worden gekenmerkt door een groeifase 
(de meeste groei vindt plaats tot de leeftijd van  
12 weken en daarna neemt de groeisnelheid af). De 
groei komt meestal tot stilstand op de leeftijd van  
4 tot 9 maanden. Hemangiomen gaan spontaan in 
regressie tussen het tweede en vierde jaar (en soms 
pas op het tiende jaar).
Sommige hemangiomen verdwijnen geheel, maar een 
bij groot deel van de hemangiomen blijven huidafwijkin-
gen zichtbaar, waaronder atrofie, teleangiëctasieën, 

HEMANGIOMEN
Een hemangioom is een goedaardig gezwel van snel 
delende cellen die extra bloedvaten vormen. Een ander 
woord voor hemangioom is aardbeivlek of 
bloedvatgezwel.
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huidsurplus, fibro-fatty tissue, pigmentatieveranderin-
gen en littekens (na ulceratie).2,3

Complicaties
Bij een deel van de hemangiomen ontwikkelen zich 
complicaties. 
De volgende complicaties kunnen voorkomen:
– ulceratie. Dit is de meest voorkomende complicatie.
–  functiebeperking. Voorbeelden van functiebeperkingen 

zijn: bij hemangiomen van/ rond het oog kan de 
visus bedreigd raken. Hemangiomen bij de neus 
kunnen zorgen voor problemen met de ademweg. 
Hemangiomen van de mond/ lip kunnen tot 
voedingsproblemen aanleiding geven.

–  deformatie. Deze kan het gevolg zijn van grote 
hemangiomen, centraal in het gelaat, in het 
bijzonder bij de neus, lippen, het voorhoofd, de 
wangen en oren.2

Aanvullend onderzoek
Hemangiomen worden klinisch gediagnosticeerd, 
aanvullend onderzoek is maar zelden nodig.2

Behandeling
In de meeste gevallen behoeven hemangiomen geen 
behandeling. Als er gekozen wordt voor niet behandelen 
dan is follow-up, zeker in de groeifase, wel heel belang-
rijk.
Als er sprake is van (dreigende) functiebeperking, 
deformatie of psychische last, kan er behandeling 
gestart worden.
De behandeling van een hemangioom bestaat uit het 
toedienen van propranololdrank (bètablokker). Propra-
nololdrank is de eerste keuze in de heman gioom-
behandeling en wordt gestart onder monitoring van 
bloeddruk en hartslag door de kinderarts. Behande ling 
wordt bij voorkeur gestart in de groeifase van het 
hemangioom (vóór de leeftijd van 4-6 maanden) en 
wordt over het algemeen gecontinueerd tot de leeftijd 

van 9-18 maanden, afhankelijk van de precieze indi-
catie. Na het staken van propranolol is hergroei van 
hemangiomen beschreven. Propranolol werkt met 
name goed bij hemangiomen met veel volume. Voor 

normale circulatie

veneuze malformatie

arterio-veneuze malformatie (AVM)

slagader adercapillairenslagader

slagader ader

slagader ader

Figuur 1 Hemangioon op leeftijd van 4 maanden vóór start 
propranolol.

Figuur 2 Hemangioom op de leeftijd van 1 jaar na 
propranololgebruik.

Figuur 3
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kleine oppervlakkige, cosmetisch storende heman-
giomen kan lokale behandeling met bètablokker-
druppels of gel (timolol) een optie zijn.2  

VAATMALFORMATIE
Vaatmalformaties zijn, afhankelijk van welke bloed-
vaten het betreft, in te delen in de volgende groepen 
malformaties:
–  veneuze;
–  arterioveneuze;
–  capillaire;
–  lymfatische. 

Vaatmalformaties zijn goedaardige ‘weeffoutjes’ van 
bloedvaten. Ze zijn bij de geboorte aanwezig en groeien 
met het kind mee. 

Veneuze malformatie
Een veneuze malformatie (VM) is een ‘weeffoutje’ in de 
aanleg van de aders (venen) met als gevolg een (door de 
huid blauw doorschemerende) spons of kluwen van 
aders. Normale aders zorgen voor bloedafvoer van een 
weefsel of orgaan. Verkeerd aangelegde aders hebben 
die functie niet, waardoor er gemakkelijk bloed in de 
aders blijft staan, waardoor stuwing kan optreden.3

De klachten bij een veneuze malformatie zijn afhanke-
lijk van de grootte en de plek waar deze zich bevindt. 
Sommige mensen hebben er weinig klachten van. 

Klachten kunnen bestaan uit: 
- een zwaar, opgezet of stuwend gevoel;
- pijn door aderontsteking;
- pijn bij stoten;
- cosmetische klachten;
- zwelling en pijn na inspanning.  

Arterioveneuze malformatie
Bij een arterioveneuze malformatie (AVM) is er een 
abnormale verbinding tussen de slagaders en de aders, 
waardoor snel stromend slagaderlijk bloed (met hoge 
druk) in de aders terechtkomt. Hierdoor moeten de 
aders veel extra bloed onder hoge druk afvoeren, die 
hierdoor worden verwijd. De mogelijke klachten 
hangen samen met de grootte en kunnen bestaan uit:2

–  roodheid. Soms is er alleen een rode plek (die op een 
wijnvlek lijkt) op de huid.

–  pijn. Als de afwijking dieper ligt, kan de plek pijn 
doen of gevoelig zijn.

–  kloppend gevoel.
–  verdikking.
–  zweren en bloedingen. In een AVM kan een zweer/ 

niet-genezende wond of korst ontstaan met risico 
op bloedingen.

–  hartproblemen. Een groot AVM vraagt veel bloed en 
kan daarom belastend zijn voor het hart. Het hart 
heeft dan moeite om het hele lichaam van bloed te 
voorzien en er kan hartfalen ontstaan.

Figuur 4 Veneuze malformatie hand en onderarm. Figuur 5 MRI van dezelfde onderarm en hand (op MRI is alles wat 
wit aankleurt op onderarm en hand veneuze malformatie).
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Capillaire malformatie
Een capillaire malformatie of wijnvlek is een ‘weef foutje’ 
in de aanleg van de haarvaten. Onder de opper huid 
zitten plaatselijk meer en wijdere haarvaatjes dan 
normaal. Ze zijn door de huid heen te zien als een rode 
vlek. Wijnvlekken zijn op zichzelf onschuldig, maar vaak 
wel ontsierend. Een wijnvlek is vanaf de geboorte al 
aanwezig. Een wijnvlek groeit met een kind mee in 
grootte en blijft daardoor vrijwel altijd een constant deel 
van de huid beslaan. In de loop van de tijd zwellen de 
vaten verder op. De wijnvlek kan blauw-paars ver kleuren 
en een hobbelig oppervlak krijgen. Deze plek ken kunnen 
kwetsbaar zijn, waardoor soms bloedingen optreden.2

Soms is een wijnvlek een signaal dat er meer aan de 
hand is. Zo kan een grote wijnvlek op het been een 
teken zijn van een vasculair overgroeisyndroom zoals 
het klippel-trénaunaysyndroom. Een grote wijnvlek in 
het gelaat kan een aanwijzing zijn voor het sturge-
webersyndroom met epilepsie en glaucoom.

Lymfatische malformatie
Een lymfatische malformatie is een ‘foutje’ in de aanleg 
van lymfevaatjes. Normaal gesproken voeren lymfe-
vaatjes het weefselvocht (lymfe) af terug naar het hart. 
Lymfatische malformaties bestaan uit met lymfevocht 
gevulde cystes en kunnen worden onderverdeeld in:
–  microcysteus; 
–  macrocysteus; 
–  een combinatie hiervan. 

Lymfatische malformaties kunnen voorkomen in elk 
willekeurig lymfevat in het gehele lichaam, maar 
treden meestal op in het hals- en hoofdgebied en onder 
de oksel. Ze kunnen oppervlakkig of dieper gelegen 
zijn, en beperkt zijn of heel diffuus over een groter 
gebied verspreid liggen.1

Vaak merken mensen met een lymfatische malfor-
matie dat deze reactief is en bijvoorbeeld bij verkoud-
heid of griep opspeelt. De afwijking kan dan dikker en 
gevoelig worden. 

Oorzaak
De oorzaak van vasculaire malformaties is niet hele maal 
bekend. Waarschijnlijk wordt een belangrijk deel van de 
afwijkingen verklaard door afwijkingen in het DNA4 alleen 
in het aangedane weefsel/ gebied (en niet in het bloed). 
Vaatmalformaties zijn om die reden vaak niet erfelijk. 

Behandeling
Voor (cosmetisch) storende wijnvlekken is laserbehan-
deling de eerste keuze. De resultaten van laserbehande-
ling zijn wisselend en vaak maar tijdelijk. 

Behandeling is alleen nodig als er klachten zijn. Behan-
delingen worden gedaan in de vier daarvoor gespeciali-

seerde centra, te weten het AMC te Amsterdam, het 
Erasmusmc te Rotterdam, het UMC te Utrecht en het 
Radboudumc te Nijmegen. De afwijking zal nooit 
helemaal weggaan. Er blijft altijd een rest over. Het doel 
is dan ook niet alles weg te krijgen, maar de klachten te 
verminderen. 
Behandeling kan bestaan uit:
–  conservatief beleid. Als de vaatmalformatie geen 

klachten geeft, hoeft er geen invasieve behandeling 
plaats te vinden. De afwijkende vaten kunnen geen 
kwaad en zullen niet kwaadaardig ontaarden. Bij 
pijn- en/of stuwingsklachten kan compressie met 
een steunkous van grote waarde zijn, omdat de 
meeste pijnklachten ontstaan vanwege het uitzetten 
van de vaten. Een compressiekous of compressie-
handschoen geeft tegendruk en gaat het uitzetten 
van de vaten tegen. 

–  medicamenteus beleid. Soms veroorzaken vaatmal-
formaties pijnklachten, die te onderdrukken zijn met 
pijnstilling. Ook kan er in de veneuze malformatie 
een tromboflebitis (aderontsteking) ontstaan. Het 
bloed in de afwijkende ader stroomt langzaam, 
waardoor er een stolsel ontstaat. Dit is over het 
algemeen niet gevaarlijk, maar de ontsteking van de 
vaatwand kan heel pijnlijk zijn. Als dit vaak voor-
komt, kan ervoor worden gekozen antistollings-
medicatie op te starten.

–  embolisatie. Onder algehele narcose worden de afwij-
kende vaten aangeprikt. Als (met behulp van contrast-
vloeistof) de juiste plaats is bepaald, wordt er een 
vloei stof in de vaten gespoten. Afhankelijk van de soort 
vaatafwijking en de locatie ervan wordt een van de 
volgende geneesmiddelen gebruikt: alcohol 96%, 
ethoxysclerol® (foam) of bleomycine. Alle middelen 
leiden ertoe dat de binnenkant van de vaatwand kapot-
gaat, waardoor de vaatwanden aan elkaar gaan kleven. 
Over het algemeen zijn er meerdere embolisatie-
behandelingen nodig om de klachten voldoende te 
reduceren. Er kunnen drie tot vier 
embolisatiebehandelingen per jaar plaatsvinden.

–  chirurgie. In sommige gevallen blijft er na een 
embolisatiebehandeling restweefsel over en 
wanneer dit klachten geeft, kan dit verwijderd 
worden. Ook kan na embolisatie een restzwelling 
overblijven bij bijvoorbeeld een lip. Deze kan met 
plastische chirurgie verwijderd worden.

–  sirolimus. Sinds een jaar loopt er een studie met 
sirolimus. Sirolimus is een geneesmiddel dat 
normaal gesproken gegeven wordt bij patiënten met 
een niertransplantatie. Het onderdrukt het afweer-
systeem in het lichaam. Uit recent onderzoek is 
gebleken dat sirolimus niet alleen het immuun-
systeem beïnvloedt maar ook van invloed is op de 
groei en ontwikkeling van bloedvaten. Dit kan bij 
patiënten met een veneuze en/of lymfatische 
malformatie zorgen voor pijnvermindering en een 
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betere kwaliteit van leven. Sirolimus is een 
behandeling die alleen wordt ingezet bij patiënten 
voor wie geen andere behandeling meer mogelijk is.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM
In het Radboudumc te Nijmegen worden patiënten 
behandeld door een multidisciplinair team in het 
HECOVAN. Dit is het Radboudumc expertisecentrum 
voor HEmangiomen en COngenitale VAatmalformatie 
Nijmegen (HECOVAN). HECOVAN is het grootste 
expertisecentrum voor aangeboren vaatanomalieën in 
Nederland. In het kernteam zitten specialisten uit de 
dermatologie, (interventie)radiologie, plastische chirur-
gie en kinderchirurgie. Verder zijn onder anderen nauw 
betrokken: kindergeneeskunde, orthopedie, mond-
kaak-aangezichtschirurgie, KNO, oogheelkunde, het 
pijnteam en fysiotherapie.

Patiënten kunnen de poli van een van de kernteam-
leden rechtstreeks bezoeken, maar kunnen ook gezien 
worden op het multidisciplinaire spreekuur. Daarnaast 
is er structureel een multidisciplinair overleg, waarin 
casussen van patiënten besproken worden door alle 
kernteamleden en eventueel direct door andere 
betrokken specialisten.

Een multidisciplinaire aanpak van deze patiëntengroep 
is van belang, omdat het een chronisch aangeboren 
aandoening betreft die alle orgaansystemen kan aan-
doen bij mensen van alle leeftijden. Patiënten hebben 
soms langdurig pijnklachten of psychische klachten 
(door zichtbare afwijkingen) met negatieve invloed op 
de kwaliteit van leven.5 Soms wordt er een combinatie 
van verschillende behandelmethodes toegepast of is 
er bijvoorbeeld chirurgische correctie nodig na een 
embolisatietraject. Een toegewijd team met kennis over 
en ervaring met vaatanomalieën is belangrijk voor de 
juiste zorg van de patiënt. Alles is erop gericht de 
impact van de aandoening te minimaliseren.

Casus Tim

Tim is een jongen van 7 jaar. Hij werd naar ons verwezen 
vanwege een pijnlijke zwelling bij zijn kaak rechts. Elders 
was er een MRI gemaakt en daar was een grote laesie te 
zien in zijn rechter kaak met arteriële aanvoer.
Wij zagen een jongen met een zichtbare, pijnlijke, iets 
blauw doorschemerende zwelling van zijn kaak rechts. Bij 
verder lichamelijk onderzoek viel op dat er duidelijke 
pulsaties te voelen waren op de plaats van de zwelling. Na 
de anamnese en het lichamelijk onderzoek was er een 
sterke verdenking op een arterioveneuze malformatie. Om 
de verdenking te bevestigen moest nog wel aanvullend 
onderzoek gedaan worden via een diagnostisch angio en 
een speciale CT-scan. Na deze onderzoeken werd de 

diagnose arterioveneuze malformatie definitief gesteld. Er 
werd een grote, goed behandelbare malformatie gezien.
Inmiddels kreeg Tim steeds meer pijnklachten en kon hij 
rechts niet goed meer kauwen. 
De behandeling bestaat uit het doen van embolisaties. Er 
werd uitgebreid uitleg gegeven aan ouders en Tim en de 
eerste embolisatie werd ingepland.
Tijdens de behandeling is het gelukt met behulp van coils 
(spiraalvormig metalen draadje met een doorsnede van 
enkele millimeters) en alcohol 96% in één keer de hele 
malformatie dicht te krijgen. Dit is vrij uitzonderlijk; meestal 
zijn meerdere behandelingen nodig. 
Tim heeft weinig last gehad na de embolisatie en voelde 
meteen al verbetering.
Een halfjaar na de embolisatie is er nog een keer een 
diagnostische angio gemaakt om te kijken of de malfor-
matie geheel dicht was of dat er toch nog voeding vanuit 
een arterie zichtbaar was. Er was geen voeding meer en de 
AVM was niet meer in beeld te brengen.
Inmiddels gaat het prima met Tim. Hij heeft nergens meer last 
van en kan ook weer goed kauwen aan de rechterkant. 
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ROL VAN DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST 
HECOVAN
De verpleegkundig specialist:
•  is casemanager binnen de hele keten;
•  draait poli bij zowel de interventieradiologie als bij de 

kinderchirurgie;
•  geeft zelfstandig voorlichting over de aandoening/ 

behandelmogelijkheden en informeert ouder/ patiënt 
over de mogelijke complicaties;

•  neemt actief deel aan het multidisciplinair overleg en 
het multidisciplinair spreekuur;

• is eerste aanspreekpunt voor patiënten en ouders;
• heeft een eigen telefonisch spreekuur;
•  spreekt (bijna) alle patiënten telefonisch na een 

embolisatie en bespreekt het vervolgtraject;
•  is verantwoordelijk voor de planning van de 

embolisaties van de interventieradioloog;
•  beoordeelt de in de triage nieuw binnengekomen 

verwijzingen en zorgt, als het een patiënt is voor 
onze werkgroep, dat deze of een afspraak krijgt op 
de poli of dat deze wordt doorverwezen naar een 
andere specialist binnen ons team.

32

’Gedownload door: A.J. Zonnenberg op 23-07-2019 16:15:11’


