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INFANTIEL HEMANGIOOM, 
WAT IS HET ?
De huidvlek die vaak aardbeivlek genoemd wordt omwille van het 
reliëf en de kleur, is het gevolg van de groei van bloedvaatjes in de 
huid. Dat is het geval bij de meeste infantiele hemangiomen. Sommige 
hemangiomen doen zich voor in de vorm van een zachte massa onder de 
huid met een huid- of blauwige kleur. Andere hemangiomen vertonen 
beide karakteristieken. 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen infantiele hemangiomen 
en andere huidvlekken waarvan de meest gekende wijnvlekken zijn. De 
evolutie van die huidvlekken verschilt van die van hemangiomen. 

Infantiele hemangiomen kunnen optreden over het hele lichaam : hoofd, 
hals, lidmaten en soms ook ter hoogte van organen zoals de lever. 

Infantiele hemangiomen evolueren op een karakteristieke manier. Ze duiken 
enkele dagen of weken na de geboorte op en ontwikkelen zich snel tijdens 
de eerste levensmaanden om spontaan af te nemen en te verdwijnen rond 
de leeftijd van vijf à zeven jaar. 

In de meeste gevallen verdwijnen infantiele hemangiomen spontaan 
en zonder complicaties. Maar in bepaalde gevallen zoals bij een vitaal 
of functioneel risico en bij een risico op littekens of verzwering kan een 
medische behandeling aangeboden worden. 

De oorzaak van infantiele hemangiomen is niet echt gekend, maar een 
tijdelijk en gelokaliseerd tekort aan zuurstof, vooral ter hoogte van de huid, 
lijkt het startpunt van de ziekte te zijn. 

Uw kind heeft een hemangioom 
en u wilt meer weten 
over de ziekte.
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3 tot 10 % van de baby’s jonger dan een jaar kunnen met een of 
meerdere hemangiomen kampen.  

RISICOFACTOREN
Het risico op infantiele hemangiomen is groter bij risicokinderen :  

88 % van de infantiele hemangiomen is onschuldig en vereist geen 
consultatie bij een arts-specialist voor een eventuele behandeling. Als 
u denkt dat uw kind een infantiel hematoom heeft, dan moet u dat 
bij de eerste gelegenheid zeggen aan de huisarts of de kinderarts. 
Indien nodig zal de arts het advies inwinnen van een ziekenhuisarts 
(dermatoloog, dermatoloog-kinderarts, oftalmoloog, radioloog). 

meerlingen baby’s bij een zwangerschap 
met complicaties 

(placenta-afwijkingen of 
zwangerschapshypertensie)

kinderen uit families met 
een voorgeschiedenis van 

infantiel hemangioom



EEN EVOLUTIE IN DRIE FASEN :

Infantiel hemangioom evolueert in de meeste gevallen in drie fasen : 
groei, stabilisatie en spontane regressie.

GROEI :

Aanvankelijk gaat het hemangioom heel discreet toenemen in 
volume. Deze groeifase kan min of meer lang duren, van een paar 
weken tot vijf à zes maanden, in sommige gevallen tot een jaar. 

In 50 % van de gevallen zijn er voortekenen zoals een rood-roze 
voorlopervlek (vaak met een netwerk van apparente bloedvaten), 
of een witte vlek (teken van vasoconstrictie).

STABILISATIE :

In de tweede fase gaat het hemangioom stabiliseren waarna 
er in de meeste gevallen een spontane regressie is van het 
hemangioom. Deze fase varieert van 12 tot 36 maanden.

REGRESSIE :

De laatste fase is een trage en progressieve fase die drie tot 
zeven jaar duurt waarna het hemangioom spontaan verdwijnt. 
De eerste tekenen van regressie, onder meer bij oppervlakkige 
hemangiomen, vertalen zich in de verandering van kleur, van 
fel rood naar licht rood of paars met grijze/witte zones in het 
centrum van de vlek. De volgende tekenen van regressie zijn bij 
alle infantiele hemangiomen een verzachting en het wegzinken 
van de vlek. 

Op de leeftijd van vijf à zes jaar verdwijnen infantiele 
hemangiomen in 70 % van de gevallen. In sommige gevallen 
kunnen er restletsels overblijven zoals littekens of residuele 
bloedvaatjes.
 
In 30 % van de gevallen kunnen deze zichtbare letsels behandeld 
worden met laser en/of chirurgie.

Geboorte Dag 7 1 maand 6 maand 12 maand 18-20 maand 3 jaar
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EVOLUTIE van de pathologie



VERSCHILLENDE SOORTEN HEMANGIOMEN 

Alle infantiele hemangiomen hebben met elkaar gemeen dat ze een stevi-
ge consistentie hebben, dat ze warm aanvoelen bij palpatie en doorgaans 
pijnloos zijn (behalve bij ulceratie). 

De soorten : 

-  Oppervlakkige hemangiomen (de klassieke zoge-
naamde aardbeivlek) met felrode kleur, precieze randen 
en een zacht of korrelig oppervlak. Dit soort hemangio-
men komt het vaakst voor. 

 

-  Subcutane of diepe hemangiomen die zich voordoen 
in de vorm van blauwige of huidkleurige doorscheme-
rende zwellingen met een glad oppervlak, een stevige 
en elastische consistentie. Deze soort hemangiomen 
komt het minst vaak voor. 

-  Hemangiomen met zowel een rode oppervlakkige als 
een diepe component met een blauwachtig aspect. 

 

De grootte van een hemangioom kan uitgedrukt worden in millimeters 
of centimeters en soms gaat het om een heel lidmaat of een groot deel 
van het gelaat. In bepaalde gevallen kan een kind ook verschillende 
hemangiomen hebben.  

Infantiele hemangiomen kunnen ook geklasseerd worden naar gelang de 
verdeling ervan over het lichaam van een baby of kind :   

-  Gelokaliseerde hemangiomen met een enkel letsel. 
Deze vorm komt het vaakst voor.

-  Segmentale hemangiomen die een anatomische zone 
volgen zoals bijvoorbeeld een arm of een deel van het 
gelaat.

 

-  Multifocale hemangiomen waarbij verschillende let-
sels voorkomen bij eenzelfde kind of baby. 
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WAAROM MOET U EEN ARTS RAADPLEGEN ? 

U moet een arts raadplegen omdat het belangrijk is dat de diagnose zo 
vroeg mogelijk gesteld wordt om de eventuele behandeling zo snel 
mogelijk te kunnen opstarten. Hemangiomen kunnen gediagnosticeerd 
worden met behulp van een klinisch onderzoek en een gesprek met de arts 
die zich baseert op de aard en de evolutie van het letsel.  

In de meeste gevallen (meer dan 80 % van de gevallen) zijn bijkomende 
onderzoeken niet nodig om de diagnose te bevestigen en is een behandeling 
overbodig omdat hemangiomen meestal spontaan verdwijnen. Maar in 
sommige gevallen kunnen complicaties optreden en is een consultatie bij 
een dermatoloog-kinderarts noodzakelijk. Dat is het geval bij een aantal 
complicaties : 

-  Ulcera of zweren. Dit is de meest voorkomende 
complicatie. Ulcera kunnen pijn, bloedingen en risico’s 
op infecties veroorzaken.

 

-  Ze kunnen tot blijvende letsels leiden, zoals bijvoorbeeld 
anatomische afwijkingen die op hun beurt belangrijke 
psychosociale gevolgen kunnen hebben. 

-  Hemangiomen die de functionele prognose van 
een baby bedreigen (visuele stoornissen, obstructies 
van de luchtwegen en of het gehoor, darmstoornissen 
met gastro-intestinale bloedingen, leverstoornissen). 
Soms kunnen complicaties de vitale prognose in gevaar 
brengen. 

In geval van een vermoeden van infantiel hemangioom moet u snel uw 
huisarts of kinderarts raadplegen. Die kan indien nodig de hulp inroepen 
van een ziekenhuisexpert. Het is belangrijk de behandeling van infantiele 
hemangiomen tijdig op te starten. Als de diagnose van een complex 
hemangioom gesteld wordt, kunnen verschillende behandelingen 
overwogen worden zoals geneesmiddelen, laseringrepen of chirurgie. 

DE BEHANDELING VAN INFANTIELE HEMANGIOMEN 

In meer dan 80 % van de gevallen worden hemangiomen bij baby’s niet 
behandeld omdat ze goedaardig zijn en spontaan verdwijnen. Maar soms 
is een hemangioom te groot of treden complicaties op. In dat geval zal de 
arts een behandeling voorstellen. Vandaag kiezen heel wat artsen voor een 
behandeling met bètablokkers bij hemangiomen met complicatie, meer 
bepaald propranolol. Vandaag is die behandeling ook verkrijgbaar voor 
kinderen. In andere gevallen kan een beroep gedaan worden op chirurgie. 
Gaan de hemangiomen gepaard met aanzienlijke littekens dan kan men 
gebruik maken van laserbehandelingen. De kinderarts zal u uitvoerig 
informeren over de verschillende behandelingsopties. 

-  Baulland CGet al. Untreated hemangiomas: growth pattern and residual lesions.Plast Reconstr Surg 
2011;127(4):1643-1648.

-  Leauté-Labrèze C et al. Hémangiomes infantiles ; actualités dans le traitement. Elsevier Masson 2012
-  Drolet B A et al. Initiation and use of propanolol for infantile hemangioma ; Report of a consensus conference. 

Pediatrics 2013;128:128-40

Meer weten / Links 
www.hemangiome.com – www.bvkskp.be OF www.bvk-sbp.be

http://www.hemangiome.com/
http://www.bvkskp.be/
http://www.bvk-sbp.be/

