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• Goedaardig
• Verdwijnt vanzelf
• Geen behandeling nodig
• Met het veranderend therapeutisch landschap is 

de gedachte dat er niets gedaan hoeft te worden
• Niet meer van deze tijd…
• Maar lijkt nog steeds verlammend te werken voor 

patiënten en artsen…!

Over Infantiel Hemangioom (IH) 
♀ 6 maanden

♀ 4 maanden



Prognose
• Veelal goed… alhoewel…
• Zonder behandeling, restafwijkingen in 25-75 %
• Teleangiëctasieën
• Overmatig fibro-fatty tissue 
• Laxiteit van de huid
• Littekenvorming
• Erytheem 

A � 3 years

A �1,5 month

B � 2 months
B �

4 years



Prognose
• Vaak goed… maar…
• Tot 12% van de patiënten wordt verwezen naar pediatrische klinieken 

vanwege (dreigende) complicaties en/of associaties

� 2 months � 1,5 years



Restafwijkingen
Baselga et al. Risk Factors for Degree and Type of Sequelae After
Involution of Untreated Hemangiomas of Infancy. 
JAMA Dermatol. 2016. 1; 152: 1239-1243.

• De gemiddelde leeftijd van complete involutie was 3.5 jaar. 
• Gemengde IH gaven significant meer restafwijkingen dan 

oppervlakkige en diepe IH
• IH met een 

• scherp-omschreven of abrupte rand 
• cobblestone aspect of een ongelijkmatig oppervlak

• geven méér en ernstigere restafwijkingen dan een minder scherpe 
grens/ vlak oppervlak



ECHO: High flow
Differentiaal diagnose: infantiel hemangioom of AVM?
• Typische beloop dieper gelegen infantiel hemangioom
• Groei van het livide deel van ± 2 maanden
• Luide pulsaties bij Doppler/ high flow bij duplex



Uit:



Congenitale hemangiomen
• Gewone hemangiomen zijn sporadisch congenitaal
• Congenitale hemangiomen zijn een aparte groep
• Lijken op hemangiomen maar óók op vasculaire 

malformaties (‘missing link’)
o Glut-1 negatief

• Bij ECHO: high flow
• Differentiële diagnose

o Angiosarcoom
o AVM
o Rhabdomyosarcoom

• Specifiek klinisch beeld
o Rapid involuting CH (RICH)

• <8-14 maanden
o Non involuting CH (NICH)



Kasabach Merritt Fenomeen (KMP)
• Kasabach Merritt Syndrome voor het eerst beschreven in 1940
• Potentieel levensbedreigende combinatie van:

o Snel groeiende vasculaire tumor
o Thrombocytopenie
o Hemolytische anemie
o Verbruikscoagulopathie

• Enjolras & Sarkar 1997:
o Vasculaire tumor is GEEN klassiek infantiel hemangioom
o Kasabach Merritt Fenomeen is geassocieerd met:
• Kaposiform hemangioendothelioma (KHE)
• Tufted Angioma (TA)



Wanneer moet je je zorgen maken...
en verwijzing of behandeling overwegen?
• Complicaties
• Associaties 
• Potentiele lange termijn deformatie…



Complicaties…
van de ‘Hemangioma Severity Scale’

• Bacteriële infectie

• Ulceratie

• Voedingsproblemen

• Torticollis

• Kraakbeen vervorming

• Luchtweg betrokkenheid

• Visus bedreiging

• Hypothyroïdie

• Anemie

• Congestief hartfalen

• Gastro-intestinale bloeding

• Lever dysfunctie, met inbegrip van synthese dysfunctie

Van: Haggstrom AN et al. Measuring the severity of infantile hemangiomas: 
instrument development and reliability. Arch Dermatol. 2012;148:197-202

� 3 months



Ulceratie
• Ulceratie; pijn en ongemak
• Bloeding is niet het hoofdthema

• Meest voorkomende complicatie
• 10-25% 

• Tussen 4e-8e maand 
• Meer ulceratie
• Grote, oppervlakkige, en segmentale IH
• Voorkeusplekken

• Lip 
• Hoofd-hals gebied
• Intertrigineuze gebieden 

• Maceratie en trauma geeft meer ulceratie
• Vroege witverkleuring…



‘White 
haemangioma’:
Vroege witte verkleuring van infantiel 
hemangioom kan een indicatie zijn 
voor dreigende serieuze ulceratie

� 2 maanden

Early White Discoloration of Infantile Hemangioma A Sign of Impending Ulceration
Maguiness SM, Hoffman WY, McCalmont TH, Frieden IJ. Arch Dermatol. 2010;146:1235-1239. 



• Voorkómen
• Smetplekjes voorkomen
• Trauma voorkomen (door speen/ luier)
• Zinkolie/ Sudocrem!!
• Bètablokkers

• Behandeling
• Wondzorg

• Niet-klevend gaas (siliconen)
• ZOK-zalf (Zinkoxide-kalkwater zalf)

• Pijnstilling (PCM drank)
• Antibiotica (systemisch Augmentin)
• Evt bètablokkers

Ulceratie bij IH….



Luchtweg hemangiomen
• Levensbedreigend 
• Terugkerende stridor

• Progressief
• Leeftijd 6-12 weken

• Met name bij baard hemangiomen
• Soms zonder huid laesions!

• Vroeger: kind naar de IC
• Propranolol heeft de impact veranderd
• ‘Vuistregel’: Start propranolol, zelf vóór laryngoscopie in stridoreus kind 

waar hemangioom wordt vermoed…

� 2 maanden



Hemangioom 
rond het oog
• Grootste behandelindicatie
• Bovenooglid! (soms onderooglid…)
• Amblyopie door
• Verstoring de visuele as
• Astigmatisme
• Anisometropie

• Beoordeling door oogarts/ orthoptist
• Vóór propranolol (2008)
• 1/3 amblyopie

• Door propranolol veel minder impact

� 8 months

� 3 months



Multiple hemangiomen…
• Screenen met ECHO lever bij 5 of meer (en zeker 10 of meer) cutane 

hemangiomen
• Diffuse hemangiomatosis geeft 
• failure to thrive
• high output congestief harthalen
• hypothyreoïdie

Vredenborg AD, Janmohamed SR, de Laat PC, et al. Multiple cutaneous infantile haemangiomas and
the risk of internal haemangioma. The British journal of dermatology. 2013;169:188-191.



IH met geassocieerde syndromen
• Grotere vlakke (plakkaat-vormige) segmentale IH
• Gelaat (> 5 cm of 22 cm2) à PHACES
• Lumbo-sacraal/ perineaal (> 2,5 cm) à LUMBAR

à tethered cord
• Aanvullend/ beeldvormend onderzoek en verwijzing naar expertisecentrum



PHACES

Mainly cerebrovascular and Carotid system

Particularly large, segmental, facial IH > 5 cm



LUMBAR
• LUMBAR
• Lower body IH en andere cutane defecten, 
• Urogenitale anomalieën/  Ulceratie
• Myelopathy
• Bot-deformiteiten
• Anorectale malformaties/ Arteriële anomalieën
• Renale afwijkingen.

• Grotere IH (> 2,5 cm) in de midline kunnen 
geassocieerd zijn met
• urogenitale, anorectale en vasculaire anomalieën, 

maar ook spinale defecten zoals tethered cord, 
spinaal dysraphisme en lipomeningocele



‘Biker-glove’ patroon segmentale IH



Deformatie & impact 
Deformatie met name in IH …
• Centraal in het gelaat en parotis gebied
• Met incomplete spontane regressie

• Neus en lip 

• Mamma gebied bij meisjes

Impact en psychosociale gevolgen worden gevreesd door artsen en ouders
• Grootste deel van de IH-patiëntjes en ouders hebben een normaal leven.
• IH op zichtbare locaties, kan resulteren in psychosociale problemen

� 3 maanden

� 8 maanden



Behandeling van IH
• Tot 2008: hoge dosis prednison
• Publicatie Léauté-Labrèze: Propranolol for severe hemangiomas of infancy N Engl J 

Med 2008; 358: (2649-51)
• Tegenwoordig is propranolol

• 1e keus behandeling (5 weken-5 maanden)
• Geregistreerd voor IH met (dreigende) complicaties

• Propranolol remt groei en induceert regressie
• Werkingsmechanisme:

o Vasoconstrictie
o verminderde expressie VEGF en bFGF
o Trigger voor apoptose van endotheel cellen

• Voornamelijk effectief in de groeifase van het IH
o Voor 4-6 maanden
o Minder complicaties
o Minder restafwijkingen

?



Propranolol behandeling
• Opstart door kinderarts
• Monitoring RR/HF/ glucose na 1e gift en ophogingen
• Klinisch
• 3 dagopnames

• Streefdosis 2-2,5 mg/kg/dag in 2-3 dd
• Dosis aanpassing aan stijgend lichaamsgewicht tot 9 maanden
• Behandeling tot de leeftijd van 9-18 maanden, afhankelijk van de indicatie
• NB veranderend perspectief van ouders



Effectiviteit 
• Snel effectief
• Als onvoldoende effect dan twijfel aan 
• Diagnose 
• Therapietrouw
• Dosering…

• Soms iets hogere streefdosis nodig tot 3 mg/kg/dag

• Hergroei na stop tot in 6-20%
• Mogelijk beïnvloeding van het 

natuurlijk beloop van het 
hemangioom



Wel of niet behandelen? En wanneer?
• Beloop IH is lastig voorspelbaar
• Veelal geen behandeling nodig
• Maar cave: complicaties, associaties en restafwijkingen
• Bij NIET behandelen of NIET doorverwijzen, goede controles:
• Leeftijd in maanden = controle-frequentie in weken
• Vangnet voor bezorgde ouders…



Alternatieven voor propranolol ?
• Propranolol is een lipofiele, niet-selectieve bètablokker 

• Atenolol: hydrofiele beta1-selectieve bètablokker
• Off-label behandeling

• Kleine studies met beperkte ‘strength of evidence’ laten veelbelovende effectiviteit zien

• Minder pulmonale bijwerkingen! (selectiviteit)

• Minder bijwerkingen vanwege hydrofiele karakter?



Timolol
• Oók topicale bètablokker is effectief
• Timolol (0,5% oogdruppels) op het IH.
• Indicatiegebied
• Kleine vlakke IH
• Niet-functiebedreigende IH
• Bij ulceratie??

• Veilig bij maximaal 2 dd 2 druppels óp het IH bij voldragen kinderen.
• Liever NIET bij kleine prematuren
• Cave bijwerkingen; dosering niet duidelijk vanwege omzeild first pass effect.
• Bij goede indicatie daarom liever (laag-gedoseerde) systemische bètablokker.



Propranolol;
(te) laat starten; (te vroeg) stoppen
• On-label: opstart tussen 5 weken en 5 maanden
• Door groei te remmen mogelijk minder restafwijkingen

• Ook effectief bij latere opstart…  
• Sneller kleiner worden van het hemangioom…. 
• Niet altijd meerwaarde voor de lange termijn

• Hergroei na stop propranolol
• Beschreven tot 25%. 
• Herstart behandeling in 15%
• Risicofactoren

• Stop op jongere leeftijd (< 9 maanden)
• Diepe IH component 
• Meisjes



Zhang L et al. Propranolol therapy for infantile hemangioma: 
our experience. Drug Des Devel Ther. 2017;11:1401-1408.

• 578 IH patiënten
• Foto’s & ECHO
• Voor behandeling
• 2 weken
• 1 maand
• 3 maanden
• Follow up

• Jongere patiënten hebben significant betere response :
• < 2 maanden 98.1%
• 2-8 maanden 93.3%
• > 8 maanden 73.3%

• IH vraagt om vroege interventie!!



Patiënt op tijd… 
bij de juiste zorgverlener?
Empowerment van 
• Patiënt & ouders (internet)

• Patiëntenvereniging (Hevas): websites & richtlijnen
• Websites van expertisecentra (www.hecovan.nl)

• Artsen
• Richtlijnen 
• Hulpmiddelen voor verwijzing (Hemangioma Severity Scale)
• En meer…



Veiligheid van propranolol…
• Korte termijn
• Lange termijn



Effectiviteit en veiligheid van propranolol
• Snel effectief!
• Reeds duizenden hemangioom patiënten behandeld met propranolol
• Bijwerkingen mild, reversibel en dosisafhankelijk
• Hypoglycaemie
• Bronchospasme/ astma
• Hypotensie
• Hyperkaliëmie
• Koude extremiteiten
• Slaperigheid overdag/ nachtelijke onrust/ nachtmerries
• Gastro-intestinale klachten/ diarree

• Zorgen over lange termijneffecten… (lipofiliteit)   



Zorgen over lange termijn veiligheid van propranolol
• Lipofiele bètablokker… effect o centrale zenuwstelsel?
• Al gebruikt bij pediatrische patiënten sinds de jaren 60-70 van de vorige eeuw
• CZS effecten op stemming, motivatie, vermoeidheid
• Leng-termijn-effecten vermoed maar nooit onderzocht of gevonden



Veiligheid long-term
• Vanwege lipofiele karakter bezorgdheid over lange termijn bijwerkingen
• Geen bekend effect bij kinderen die om cardiologische redenen 

propranolol hebben gehad.
• Tot nu toe ook niet gevonden in hemangioom patiëntjes



Proefschrift 
Dr AV Moyakine
Doel 
• Beoordeling psychomotorische ontwikkeling, psychologisch functioneren 

(sociaal, emotioneel, gedragsmatig en uitvoerend) en groei bij IH-patiënten 
behandeld met propranolol

• Vergelijking met niet-behandelde gezonde controles
• Alle patiënten gebruikten propranolol gedurende 6 maanden of langer.
• Patiënten met andere risicofactoren voor ontwikkelingsachterstand werden 

geëxcuseerd



Drie studies…
• Moyakine AV, Hermans DJ, Fuijkschot J, van der Vleuten CJM. Propranolol 

treatment of infantile hemangiomas does not negatively affect 
psychomotor development. 
• J Am Acad Dermatol. 2015; 73:341-2.
• 3-y-old; n=103; Van Wiechenschema

• Moyakine AV, Kerstjens JM, Spillekom-van Koulil S, van der Vleuten CJM. 
Propranolol treatment of infantile hemangioma (IH) is not associated with
developmental risk or growth impairment at age 4 years.  
• J Am Acad Dermatol. 2016; 75:59-63.
• 4-y-old; n=82; 48-months Ages + Stages Questionnaire (ASQ) & length/ weight

• Moyakine AV, Spillekom-van Koulil S, van der Vleuten CJM. Propranolol 
treatment of infantile hemangioma is not associated with psychological
problems at 7 years of age. 
• J Am Acad Dermatol. 2017; 77(1):105-108.
• 7-y-old; n= 27; 4 validated, standardized questionnaires (BRIEF, CBCL, SDQ, SEQ)



Conclusie/take home message
• Lange term bijwerkingen van propranolol zijn 

onwaarschijnlijk

• Geen consequenties voor groei van het kind

• Propranolol kan met vertrouwen worden overwogen bij IH 
met
• Complicaties
• Deformatie!!



Hemangiomen
Wanneer verwijzen?/ zo nodig graag overleggen!!!!
• Bij voorkeur op tijd….
• Geruststelling/ uitleg
• Bij twijfel 
• (Dreigende) complicaties

o Ulceratie
o Deformatie
o Stridor
o Ooglid
o Hartfalen

• Snelle groei
• Wens tot behandeling



Wetenschappelijk toepassing van foto’s kijken…
Tollefson MM, Frieden IJ. 
Early growth of infantile hemangiomas: what parents' photographs tell us. Pediatrics. 
2012;130:e314-20.

• Beloop en vroege groei van IH niet goed bekend vóór de leeftijd van 3 
maanden.

• Als systematisch naar foto’s wordt gekeken, vindt de snelste groei plaats 
vóór de leeftijd van 8 weken, veel eerder dan eerder werd gemeend.

• Evaluatie en start van de behandeling vinden meestal plaats na de leeftijd 
van de snelste groei.

• Dit vereist een paradigma verschuiving in de timing van verwijzing en 
initiatie behandeling van IH met een hoog risico

• De therapie kan worden gestart vóór of vroeg in de loop of de snelste 
groei, in plaats van nadat deze al is voltooid.


