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STaND vaN zaKEN

Behandeling van infantiele hemangiomen met 
propranolol
GoEDE RESulTaTEN EN wEINIG BIJwERKINGEN

Denise J.J. Hermans, Maarten J. ottenhof, Marc H.w.a. wijnen, Ingrid M. van Beynum, Chantal M.a.M. van der Horst en Carine J.M. van der vleuten 

Infantiele hemangiomen (IH) zijn de meest voorkomende 
benigne tumoren op kinderleeftijd, met een prevalentie 
van 10% in het 1e levensjaar. Predisponerende factoren 
zijn: prematuritas, vrouwelijk geslacht en het kaukasische 
ras. De voorkeurslokalisaties zijn het hoofd-halsgebied en 
de romp. Bij ongeveer 10% van de patiënten met IH is er 
sprake van substantiële morbiditeit en is behandeling aan-
gewezen.1 Voor de behandeling van patiënten met complexe 
IH is vaak een multidisciplinaire aanpak vereist.

Natuurlijke beloop vaN iNfaNtiele hemaNgiomeN
IH ontstaan in de eerste weken na de geboorte. Molecu-
laire, cellulaire en hormonale veranderingen leiden tot 
een excessieve proliferatie van immature endotheelcel-
len. Het beloop is grillig en wordt gekenmerkt door snelle 
proliferatie gedurende 5-12 maanden. Hierna volgt een 
plateaufase en dan een fase van langzame regressie gedu-
rende 3-7 jaar.1 Van alle IH gaat per jaar 10% spontaan in 
regressie, waardoor vóór het 9e levensjaar 85-90% geïn-
volueerd is. Bij 50% van de patiënten blijven restver-
schijnselen bestaan, zoals littekens, vetweefsel (‘fibrofatty 
tissue’), atrofie of teleangiëctasieën.2

Behandeling tot nu toe Bij de meeste patiënten met IH 
is behandeling niet nodig. Deze kan echter wel geïndi-
ceerd zijn bij snelle groei, ulceratie, functionele bedrei-
ging (bijvoorbeeld van het oog), aanwezigheid van een 
grote faciale IH of bij levensbedreigende situaties (IH in 

•	 Infantiele	hemangiomen	(IH)	zijn	de	meest	voorkomende	benigne	 tumoren	op	de	kinderleef tijd	die,	afhankelijk	
van	 de	 lokalisatie,	 aanzienlijke	 morbiditeit	 met	 zich	 mee	 kunnen	 brengen,	 zoals	 amblyopie,	 ulceratie	 en	
luchtwegobstructie.

•	 De	behandeling	 tot	nu	 toe	was	 lastig:	hoog	gedoseerde	 systemische	glucocorticoïden	hadden	beperkt	ef fect	en	
gaven	veel	bijwerkingen.

•	 In	2008	is	de	ef fectiviteit	van	de	bètablokker	propranolol	als	behandeling	van	infantiele	hemangiomen	ontdekt;	
inmiddels	is	hiermee	wereldwijd	uitgebreid	ervaring	opgedaan.

•	 Gegevens	uit	de	literatuur	en	van	ons	eigen	patiëntencohort	(n	=	132)	bevestigen	een	opvallende	werkzaamheid	
van	propranolol	bij	gecompliceerde	IH,	zonder	optreden	van	ernstige	bijwerkingen.

•	 Propranolol	 is	 het	 ef fectiefst	 in	de	groeifase	 van	het	 IH,	 bij	 kinderen	 jonger	dan	6	maanden.	 Tijdige	 verwijzing	
van	patiënten	met	een	potentieel	functiebedreigende	of	levensveranderende	IH	naar	een	gespecialiseerd,	multi-
disciplinair centrum is daarom essentieel.

•	 Vooruitlopend	op	gecontroleerde	studies	lijkt	propranolol	de	behandeling	van	eerste	keuze	voor	gecompliceerde	
IH te worden.
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de luchtwegen). Er is een scala aan medicamenteuze en 
chirurgische mogelijkheden tot behandeling. De diversi-
teit in klinische presentatie van het IH vraagt om een op 
de patiënt toegespitste beoordeling en behandeling.
Tot nu toe was toediening van glucocorticoïden de 
behandeling van eerste keuze. Deze behandeling heeft 
echter, naast een wisselende effectiviteit, ook potentieel 
gevaarlijke bijwerkingen.2 Tevens werd interferon-α toe-

gepast als al dan niet aanvullende therapie en later cyto-
statica zoals vincristine en cyclofosfamide. Chirurgische 
behandelopties bestaan uit lasertherapie, debulking en 
complete resectie.1 Figuur 1 en 2 illustreren het beperkte 
effect van oraal en intralesionaal toegediende glucocorti-
coïden op gecompliceerde IH in de groeifase.
Propranolol In 2008 werd per toeval het effect van pro-
pranolol op IH ontdekt. Bij 2 kinderen met een functie- of 

 

figuur 1 			Patiënt	met	een	superficieel	nodulair	infantiel	hemangioom	rechts	frontaal,	(a)	op	de	leeftijd	van	2	maanden	en	(b)	op	de	leeftijd	van	2	jaar	en	
3	maanden.	Het	hemangioom	is	geïnvolueerd	na	behandeling	met	oraal	en	intralesionaal	toegediende	glucocorticoïden.	Afgedrukt	met	toestemming	van	

belanghebbenden.

 

a b

 

figuur 2 			Patiënt	met	een	gemengd	infantiel	hemangioom	op	de	linker	wang	(a)	op	de	leeftijd	van	10,5	maanden	en	(b)	op	de	leeftijd	van	1	jaar	en	11	maanden.	
Het	hemangioom	is	geïnvolueerd	na	behandeling	met	oraal	en	intralesionaal	toegediende	glucocorticoïden.	Afgedrukt	met	toestemming	van	belanghebbenden.

 

a b
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levensbedreigend IH werd propranolol gegeven vanwege 
het optreden van cardiale complicaties, ontstaan door 
systemische behandeling met hoog gedoseerde glucocor-
ticoïden. De groei van het IH stagneerde, gevolgd door 
het optreden van een vervroegde en versnelde regressie.3 
Sindsdien is er een stroom van publicaties over deze 
nieuwe behandeling verschenen en verkreeg het gebruik 
van propranolol in grote centra de status van eerste-
keusbehandeling.

WerkiNgsmechaNismepropraNolol
Propranolol is een niet-selectieve bètablokker. Aan kin-
deren wordt het sinds begin jaren 60 van de vorige eeuw 
voorgeschreven bij aangeboren hartziekten, aritmieën, 
hypertensie, thyreotoxicose, migraine en gedragsstoor-
nissen.4 Propranolol grijpt waarschijnlijk via de volgende 
mechanismen aan op IH:5,6

•	 Vasoconstrictie	 geeft	 een	 afname	 van	 de	 verkleuring	
en tevens verzachting van de tumor. Het effect is bin-
nen enkele uren zichtbaar.

•	 Bèta-adrenerge	receptorblokkade	onderdrukt	expres-
sie van angiogenetische factoren zoals basis-fibro-
blastgroeifactor (bFGF) en vasculair-endotheliale 
groeifactor (VEGF), waardoor de proliferatie van 
endo theel cellen stagneert.

•	 Door	hypoxie	en	onderdrukte	expressie	van	de	gluco-
setransporter type 1 (GLUT1) op de celmembraan 
treedt apoptose op van capillaire endotheelcellen.

•	 Remming	 van	 het	 renine-angiotensine-aldosteron-
systeem	(RAAS)	 inhibeert	de	proliferatie	van	CD34+/
VEGF-receptor2+-presenterende endotheliale progeni-
torcellen door verlaging van angiotensine II- en VEGF-
concentraties. Hiermee wordt verdere proliferatie van 
het IH voorkomen.

Omdat de renineconcentraties en de incidentie van IH 
door de tijd heen hetzelfde patroon volgen, namelijk hoog 
in het 1e levensjaar, hoger bij meisjes en prematuren en 
lager	bij	negroïden,	lijkt	het	RAAS	een	sleutelrol	te	spelen	
bij de pathogenese van IH.

bijWerkiNgeN vaN propraNolol
Bijwerkingen van propranololgebruik treden zelden op, 
meestal bij hogere dosering dan de gebruikelijke 2 mg/
kg/dag, en zijn over het algemeen licht van aard. Vaak 
gaat het om voorbijgaande en subklinische hypotensie, 
hypoglykemie, bradycardie en om koude acra. Zeldzamer 
zijn slaapstoornissen, bronchiale hyperreactiviteit, diar-
ree, gastro-oesofageale refluxziekte, lethargie, agitatie en 
zweten.7 Bij de behandeling van IH werd in 2 casus-
beschrijvingen melding gemaakt van het optreden van 
asymptomatische hyperkaliëmie.8,9

Omdat propranolol kinderen vatbaarder maakt voor 
hypoglykemieën, dient het middel bij de voeding te wor-

den gegeven. Tevens kan propranolol de adrenerge symp-
tomen van hypoglykemie maskeren. Extra oplettendheid 
is geboden bij propranololgebruik op jonge leeftijd, bij 
een laag geboortegewicht, ziekte, een verminderde 
inname van voeding en bij gecombineerd gebruik met 
glucocorticoïden.7 Bij deze patiënten zijn goede instruc-
ties en zonodig frequentere controles aangewezen.
Contra-indicaties voor toediening van propranolol zijn: 
aanwezigheid van ernstige bronchiale hyperreactiviteit, 
congenitale hartafwijkingen, diabetes mellitus en van 
geleidings- en ritmestoornissen van het hart. Voorzich-
tigheid is raadzaam bij verminderde lever- of nierfunctie 
en bij thyreotoxicose.

literatuurstudie eN cohortbeschrijviNg

In het licht van deze recente, veelbelovende ontwikkelin-
gen verrichtten wij een literatuuronderzoek naar de 
werkzaamheid en het werkingsmechanisme van propra-
nolol in de behandeling van IH. Tevens presenteren wij 
de ervaringen uit ons eigen patiëntencohort.
Voor het literatuuronderzoek zochten wij in januari 2011 
in Pubmed met de zoektermen: ‘("Adrenergic beta-
Antagonists"[Pharmacological	 Action]	 OR	 propranolol	
[MeSH]	OR	beta-block*)	AND	(hemangioma	[MeSH]	OR	
hemangioma*)’.	Van	de	gevonden	artikelen	screenden	we	
de abstracts op relevantie. Voor inclusie in ons litera-
tuuronderzoek dienden de artikelen in het Engels of 
Nederlands	geschreven	te	zijn	en	5	of	meer	patiënten	te	
beschrijven aan wie propranolol als systemische mono-
therapie was gegeven. Daarnaast moesten de werkzaam-
heid en bijwerkingen van de behandeling beschreven 
zijn.

resultateN uit de literatuur
De genoemde zoektermen gaven 120 resultaten (figuur 
3).	Na	screening	van	de	abstracts	resteerden	75	artikelen	
over propranololbehandeling bij IH. In 50 artikelen werd 
gekeken naar de werkzaamheid en de bijwerkingen van 
systemische behandeling met propranolol: 33 hiervan 
waren casusbeschrijvingen van minder dan 5 patiënten; 
17 artikelen beschreven patiëntenreeksen van 5 of meer 
patiënten.2,3,10-24 In 7 artikelen werden de resultaten bij 
patiënten met een specifieke lokalisatie van IH beschre-
ven (tabel 1)11,13,14,17,20,24. Gerandomiseerde studies werden 
niet gevonden. Wel worden er momenteel 7 grote geran-
domiseerde, placebogecontroleerde onderzoeken uitge-
voerd (fase II en III) waarin het effect van verschillende 
doseringen propranolol bij IH wordt vergeleken met  
dat van verschillende doseringen glucocorticoïden  
(www.clinicaltrials.gov). De eerste resultaten worden 
binnenkort verwacht.
In totaal werden in de 50 artikelen 360 patiënten beschre-
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ven; van wie 303 in patiëntenreeksen van 5 of meer 
patiënten per artikel. De resultaten van deze laatste groep 
zijn	samengevat	in	tabel	1.	Bij	294	van	303	in	de	literatuur	
beschreven patiënten (97%) was de behandeling met pro-
pranolol succesvol. Geen of weinig regressie van het IH 
werd beschouwd als falende therapie. Progressie van IH 
onder propranolol werd niet beschreven. Bij 8 van 303 
patiënten (2,6%) werd de behandeling gestaakt vanwege 
het optreden van bijwerkingen. Deze bijwerkingen 
bestonden	uit	bronchiale	hyperreactiviteit	 (n	=	4),2,12,17,22 
hypotensie (n = 3)12,13 en huiduitslag (n = 1).10 Bij 1 patiënt 
was de behandeling succesvol ondanks het staken van 
propranolol wegens bijwerkingen.2 Bij 3 patiënten die 
opnieuw waren begonnen met propranolol traden geen 
bijwerkingen meer op.12 Omzetting van de behandeling 
naar de bètablokker acebutolol leidde bij 1 patiënt tot 
succes.17 Bij 9 van 303 patiënten (3%) was de behandeling 
niet	succesvol,	bij	4	van	hen	door	eerder	genoemde	bij-
werkingen10,13,17,22 en bij 5 patiënten vanwege het uitblijven 
van regressie.14,16

resultateN eigeN cohort
In de periode september 2008-december 2010 werden in 
het	UMC	St.	Radboud,	 (Werkgroep	Hecovan)	en	 in	het	
AMC (Werkgroep Aangeboren Vaatafwijkingen) 105 
respectievelijk 27 patiënten met een IH behandeld met 
propranolol. Voorafgaand aan de behandeling werd uit-
gebreid anamnestisch en lichamelijk onderzoek verricht. 
Tevens werd een ecg gemaakt en zo nodig een echocardi-
ografisch onderzoek verricht door de kindercardioloog.
De propranololbehandelingen werden aanvankelijk in 
poliklinische of klinische setting gestart, waarna de 
dosering geleidelijk werd verhoogd van 0,7-1,0 mg/kg/dag 
naar 2,0-3,0 mg/kg/dag, toegediend in 3 giften. Voor risi-
copatiënten werden lagere doseringen van 1,0-1,5 mg/kg/
dag gehanteerd. In verband met het doseergemak wordt 
propranolol met name gegeven in drankvorm. Hierbij 
dient men goed te letten op concentratieverschillen tus-
sen propranololdrank van verschillende apothekers om 
doseerfouten te voorkomen.
Toenemende ervaring met propranolol voor IH vanaf 
september 2008 leerde dat klinische monitoring van 

 

figuur 3 		Stroomdiagram	van	een	literatuurstudie	naar	de	behandeling	van	infantiele	hemangiomen	met	propranolol.
*Artikelen	met	patiëntenreeksen	van	5	of	meer	patiënten	zijn	samengevat	in	tabel	1.

 

Pubmed-zoektermen:
(‘adrenergic beta-antagonists’ OR

‘propranolol’ OR ‘beta-block*’) AND
(‘hemangioma’ OR ‘hemangioma*’)

120 artikelen gevonden

Screening van de abstracts op relevantie

75 artikelen volledig doorgenomen

selectie op basis van casusbeschrijving

50 artikelen geïncludeerd

casusbeschrijvingen 
van < 5 patiënten

(n = 33)

patiëntenreeksen 
van  >5 patiënten

(n = 17)*

geëxcludeerd:
45 studies in andere taal dan 
Engels of Nederlands, of waarbij 
geen propranolol voor infantiele 
hemangiomen gegeven werd

geëxcludeerd:
25 studies waarin geen 
casusbeschrijving was 
opgenomen
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bloeddruk, hartfrequentie en bloedglucose minder nood-
zakelijk was dan verwacht. Sindsdien wordt vaak thuis 
begonnen met propranolol en wordt de dosis poliklinisch 
opgehoogd tot de streefdosis, onder controle van bloed-
druk en hartfrequentie. De poliklinische controles volgen 
daarna met een interval van 6-12 weken.
Van de in totaal 132 behandelde patiënten waren 98 
meisjes;	24	van	de	132	kinderen	waren	prematuren,	van	
wie 6 geboren bij < 32 weken amenorroeduur. Behande-
ling werd hoofdzakelijk gestart vanwege ulceratie of bij 
potentiële bedreigding van de visus of de luchtwegen 
(tabel	2).	Bij	14	van	de	patiënten	met	een	ulcererend	IH	
werd propranolol gecombineerd met toediening van 
amoxicilline-clavulaanzuur.	 In	 het	 UMC	 St.	 Radboud	
werd de behandeling gestart op een gemiddelde leeftijd 
van	4,5	maanden	 (95%-BI:	3,7-5,3).	De	gemiddelde	duur	
van	de	behandeling	bedroeg	8,9	maanden	 (95%-BI:	8,4-
9,4).
Bij 130 van de 132 behandelde patiënten beoordeelden 
wij het effect als succesvol, dat wil zeggen dat het IH lich-
ter van kleur, weker en kleiner werd. Voor 122 patiënten 
die tijdens de proliferatiefase begonnen waren met pro-
pranololinname betekende dit zowel het stagneren van 

tabel 1	Overzicht	van	casusbeschrijvingen	van	patiënten	met	infantiele	hemangiomen	(IH)	die	behandeld	werden	met	propranolol*

 
auteur aantal patiënten lokalisatie 

hemangioom
bijwerkingen† behandeling
  
n symptomen succesvol‡ niet succesvol

 
Buckmiller10 32 divers 1 huiduitslag 31 1	||
Cheng11 10 periorbitaal 10  
Chik12 12 divers 2

1
hypotensie
bronchiale	hyperreactiviteit

12§

Claerhout2 10 divers 1 bronchiale	hyperreactiviteit 10  
Al	Dhaybi13 18 perioculair 1 hypotensie 17 1	||
Fridman14 5 orbitaal 4 1	¶
Haider15 17 perioculair 17  
Holmes16 31 divers 27 4	¶
Léauté-Labrèze3 11 divers 11  
Leboulanger17 14 luchtwegen 1 bronchiale	hyperreactiviteit 13 1	||**
Manunza18 30 divers 27  
Mazereeuw-Hautier19 8 divers 8  
Mishra20 27 perioculair 27  
Schiestl21 25 divers 25	  
Sans22 32 divers 1 bronchiale	hyperreactiviteit 31 1	||
Tan23 15 divers 15  
Truong24 6 luchtwegen 6  
totaal 303  8  294 9

* Voor	dit	overzicht	werden	alleen	artikelen	met	5	of	meer	patiënten	per	artikel	geselecteerd.		†	Bijwerkingen	die	invloed	hadden	op	het	therapeutisch	beleid.
‡	Succesvol	werd	gedefinieerd	als:	stagnatie	van	de	proliferatie	en/of	versnelde	regressie	van	het	IH.		Bij	3	patiënten	werd	de	behandeling	gestaakt	wegens	
bijwerkingen;	bij	herstarten	trad	regressie	op.		||	Staken	wegens	bijwerkingen.		¶	Staken	wegens	onvoldoende	regressie.		**	De	behandeling	werd	omgezet	naar	
acebutolol,	waarmee	regressie	werd	bereikt.
 

tabel 2 	Karakteristieken	van	het	cohortonderzoek	naar	het	effect	
van	behandeling	met	propranolol	bij	infantiele	hemangiomen	(IH)	
met	een	primaire	behandelindicatie

 
karakteristieken patiënten (n = 132)

n (%)
 
lokalisatie	IH
hoofd-halsgebied
romp
extremiteiten
luiergebied

112	(85)
3	(2)
4	(3)
13	(10)

klinische	subtypes	IH
oppervlakkig	maculair
oppervlakkig	nodulair
diep
gemengd

13	(10)
53	(40)
26	(20)
40	(30)

primaire	behandelindicaties
bedreigde	visus
(dreigende)	obstructie	neusgat
(dreigende)	obstructie	gehoorgang
cosmetisch risico of deformatie gelaat
ulceratie
bloeding
stridor
mechanische	belemmering

60	(45)
13	(10)
3	(2)
9	(7)
38	(29)
1	(1)
5	(4)
3	(2)
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de proliferatie als versnelde involutie. De overige  
8 patiënten kregen propranolol na de proliferatiefase. Bij 
hen was er alleen sprake van versnelde inductie of ver-
sneld	verloop	van	de	regressie.	Figuur	4	en	5	tonen	2	met	
propranolol behandelde patiënten.
Bijwerkingen bestonden uit het optreden van: koude acra 
(30%); moeheid of slaapproblemen (25%); luchtwegpro-
blemen	en	gastro-intestinale	klachten	(4%)	en	hypotensie	

(3%). Bij 3 patiënten met hypotensie werd de dosis tijde-
lijk	 verlaagd.	 Bij	 1	 premature	 patiënt,	 geboren	 na	 34	
weken amenorroeduur, werd de propranololbehandeling 
gestaakt vanwege bijwerkingen die bestonden uit hypo-
tensie, sufheid en koude extremiteiten (dosering 1 mg/
kg/dag); de behandeling werd omgezet in toediening van 
glucocorticoïden. Bij 1 patiënt sloeg de behandeling niet 
aan.

 

figuur 4 		Patiënt	met	een	superficieel	nodulair	infantiel	hemangioom	op	de	linker	bovenlip,	(a)	op	de	leeftijd	van	4,5	maanden,	vóór	het	begin	van	de	
behandeling	met	propranolol,	en	(b)	na	7	maanden	propranololbehandeling.	Het	hemangioom	is	geïnvolueerd.	Afgedrukt	met	toestemming	van	belanghebbenden.

 

a b

 

figuur 5 		Patiënt	met	een	superficieel	nodulair	infantiel	hemangioom	op	het	linker	labium	majus,	(a)	op	de	leeftijd	van	4	maanden,	vóór	start	van	de	behandeling	
met	propranolol	en	(b)	na	2	maanden	propranolol	behandeling.	Het	hemangioom	is	geïnvolueerd.	Afgedrukt	met	toestemming	van	belanghebbenden.

 

a b
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Op dit moment is de behandeling met propranolol bij 
49%	 van	 onze	 patiënten	 afgebouwd	 en	 gestopt.	 Na	 het	
stoppen trad bij 15 patiënten zwelling en toename van 
het erytheem op; 6 patiënten kregen opnieuw proprano-
lol voorgeschreven, met goed resultaat.

behaNdelplaN propraNolol

start eN duur behaNdeliNg
Naar	onze	ervaring	heeft	propranolol	het	meeste	effect	
op IH vroeg in de proliferatiefase. Door tijdig te starten 
(vóór	de	leeftijd	van	2-4	maanden	van	het	kind)	en	zo	het	
volume van de tumor te beperken, kunnen mogelijke 
complicaties voorkómen worden en bestaat er een gun-
stiger effect op het uiteindelijke resultaat. Tijdig overleg 
met een gespecialiseerd centrum of tijdige verwijzing 
van deze patiënten naar een dergelijk centrum is dan ook 
van groot belang. Hoewel propranolol het meest werk-
zaam lijkt in de proliferatieve fase, kan het ook in een 
later stadium enig effect sorteren, met name op de regres-
siesnelheid. Het voorkomt echter het optreden van rest-
afwijkingen vaak niet.
De optimale behandelduur lijkt afhankelijk van het type 
IH, de indicatie om te behandelen en het tijdstip waarop 
de behandeling begonnen wordt. Om hernieuwde groei 
na staken van propranolol te voorkómen, zou de behan-
deling de gehele proliferatieve fase moeten beslaan. Dit 
betekent in de praktijk tot de leeftijd van 9-18 maanden 
van het kind. Gezien de grote variabiliteit in IH staan wij 
een aanpak op geleide van het klinische beeld voor, bij-
voorbeeld korter bij ulcererende IH en langer bij een 
periorbitale IH-lokalisatie of luchtweg-IH. Propranolol-
gebruik kan in 2-3 weken veilig afgebouwd worden.7

screeNiNg eN doseriNg
Figuur 6 toont een stroomdiagram voor de behandeling 
met propranolol. Indien mogelijk, voeren wij vanaf het 1e 
consult gedurende 2 weken een observatief beleid om de 
groeisnelheid en het beloop van het IH te beoordelen. Bij 
een gecompliceerd IH wordt direct begonnen met de 
behandeling. Voor aanvang van de behandeling wordt 
een ecg vervaardigd en zo nodig verdere analyse gedaan, 
waaronder echocardiografisch onderzoek.
In afwachting van de uitkomst van grote studies, stellen 
wij een doseringsschema voor waarbij wordt begonnen 
met propranolol 0,7-1,0 mg/kg/dag en de dosering gelei-
delijk wordt opgehoogd naar de streefdosis van 2,0-3,0 
mg/kg/dag. Voor risicopatiënten geldt een lagere dose-
ring (1,0-1,5 mg/kg/dag); ook deze lagere dosis lijkt effec-
tief.
Bij patiënten met ongecompliceerde IH kan thuis begon-
nen worden met inname van de lagere doseringen propra-
nolol en wordt de hogere streefdosering poliklinisch 
gegeven onder controle van de bloeddruk en de hart-
frequentie. Bij patiënten met gecompliceerde IH of comor-
biditeit en bij pre- en dysmaturen en neonaten kan zo 
nodig worden gestart in een aangepaste dosering onder 
gecontroleerde omstandigheden, in de kliniek. De typen 
IH die kunnen samenhangen met systemische afwijkingen 
of met bijkomende risico’s, maken soms aanvullend onder-
zoek, verwijzing naar overige specialismen of laagdrempe-
lige start van de behandeling noodzakelijk (tabel 3).

de toekomst

Propranolol lijkt een zeer waardevolle en veelbelovende 
nieuwe mogelijkheid in de behandeling van gecompli-
ceerde IH. Gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek zal 

tabel 3 	Overzicht	van	verschillende	types	en	lokalisaties	infantiele	hemangiomen	(IH)	en	daaraan	gerelateerde	systemische	aandoeningen	en	
van	mogelijke	risico’s	en	gevolgen	van	IH

 
type en lokalisatie infantiel hemangioom gerelateerde aandoening of risico
 
segmentaal type in het gelaat PHACES-syndroom	(malformaties	in	de	fossa	cranii	posterior,	hemangiomen,	arteriële	anomalieën,	

cardiale	defecten,	oogafwijkingen,	sternale	defecten)
lumbosacraal SACRAL-syndroom	(spinale	dysrafie,	anogenitale	anomalieën,	cutane	anomalieën,	renale	en	

urologische	afwijkingen,	lumbosacraal	angioom)
PELVIS-syndroom	(perineaal	hemangioom,	malformaties	genitalia	externa,	lipomyelomeningocele,	
vesicorenale	abnormaliteiten,	anus	imperforatus,	skintag)

mandibulair	gebied	en	mediane	deel	hals betrokkenheid	luchtwegen,	stridor
>	5	hemangiomen	of	gedissemineerde	neonatale	

hemangiomatose
hemangioom	lever,	viscerale	betrokkenheid,	hartfalen,	schildklierdisfunctie

hoofd-halsgebied,	lichaamsplooien,	lippen,	luiergebied ulceratie
periorbitaal astigmatisme,	amblyopie,	proptose,	‘exposure’-keratopathie,	traanbuisobstructie,	compressieve	

optische neuropathie
neuspunt, oor, groot segmentaal type in gelaat met 

epidermale component
littekenvorming	en	deformatie
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definitief de effectiviteit van propranolol bij IH moeten 
aantonen. Ook het optimale behandelschema moet nog 
haar definitieve vorm krijgen, evenals de optimale korte- 
en langetermijnfollow-up. Als de effectiviteit en de vei-
ligheid zijn vastgesteld, kan en zal uitbreiding van het 
indicatiegebied naar minder problematische IH volgen.

Propranolol is nog niet geregistreerd voor de behande-
ling van IH, maar is internationaal het middel van eerste 
keuze geworden. De vraag is welke bètablokker de beste 
eigenschappen bezit voor de behandeling van IH. Over 
propranolol is het meeste bekend, maar ook van behan-
deling met de selectieve bètablokker acebutolol zijn er 

 

figuur 6 		Stroomdiagram	met	een	voorstel	voor	de	behandeling	met	propranolol	bij	infantiele	hemangiomen	(IH).
*Bijvoorbeeld:	echografie	of	MRI	bij	lumbosacrale	IH,	of	echografie	van	de	bovenbuik	bij	multipele	IH	(zie	tabel	3).

†Bijvoorbeeld:	kno-arts	bij	een	luchtweg	IH,	of	oogarts	in	het	geval	van	periorbitaal	IH.

 

infantiele hemangiomen (IH):
 anamnese en lichamelijk onderzoek

uitleg propranololbehandeling
toestemmingsformulier niet 

geregistreerde indicatie

verwijzing naar kinderarts

ecg en lichamelijk onderzoek

op indicatie:
aanvullende diagnostiek*
consultatie overige specialisten†

ongecompliceerde IH

expectatief beleid

niet afwijkendafwijkend

prematuur, dysmatuur
leeftijd < 3 maanden

gecompliceerd IH:
periorbitaal
luchtwegen
grote IH in het gelaat
lumbosacraal
ulcererend
snel groeiend
multipel (≥ 5)

klinisch starten 
propranololbehandeling

controle bloeddruk, hartfrequentie 
en nuchtere glucosewaarden bij 
hoogste dosis

dosis: 2,0-3,0 mg/kg/dag; echter 
bij hoog risico of bijwerkingen: 
1,0-1,5 mg/kg/dag

poliklinisch starten 
propranololbehandeling

controle bloeddruk en 
hartfrequentie

dosis: 2,0-3,0 mg/kg/dag

zo nodig aanvullende 
diagnostiek

overleg met kinderarts 
(cardioloog)

zo nodig klinisch 
starten

aterm geboren
niet-afwijkend  

geboortegewicht
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gunstige resultaten beschreven. De ervaring met acebu-
tolol bij IH is op dit moment echter te beperkt om hier 
conclusies aan te kunnen verbinden. Ook van de topicale 
toepassing van bètablokkers, in de vorm van timolol, zijn 
veelbelovende resultaten gezien, met name bij superfici-
ele IH. Daarnaast loopt er een trial naar behandeling met 
ACE-remmers.

coNclusie

Propranolol lijkt op basis van onze eigen gegevens en de 
tot nu toe verschenen literatuur zeer effectief te zijn in de 
behandeling van gecompliceerde infantiele hemangio-
men (IH), met beperkte bijwerkingen. Propranolol is in 
onze centra inmiddels het middel van eerste keuze. Het 
natuurlijke beloop van IH wordt door propranolol bekort, 
het aantal en de duur van complicaties vermindert en 
chirurgische behandeling of langdurig gebruik van glu-
cocorticoïden wordt overbodig gemaakt. Hierdoor zal 
propranolol naar onze verwachting binnen een jaar de 
gouden standaard in de behandeling van IH zijn.
De ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van 
IH zijn veelbelovend voor patiënten, ouders en hun 
behandelaars. Vooralsnog is echter terughoudendheid 
geboden.
Het heeft in deze fase de voorkeur om deze behandeling 
te concentreren in de expertisecentra van de academi-
sche	kinderklinieken	(UMC	St.	Radboud,	AMC,	Erasmus	
MC en UMC Utrecht), in afwachting van de uitkomst 
van trials, en zeker patiënten met een complex IH (zie 

tabel 3) laagdrempelig te verwijzen. In de toekomst kan 
propranolol wellicht veilig door de eigen arts in een niet-
academisch ziekenhuis gestart worden. 
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▼   leerpuNteN  ▼
•	 De	niet-selectieve	bètablokker	propranolol	is	een	nieuwe	  

behandeling voor infantiele hemangiomen (ih).

•	 Behandeling	met	propranolol	is	in	bijna	alle	IH-patiënten	  

effectief. de effectiviteit is het grootst bij vroegtijdige  

behandeling in de proliferatiefase.

•	 Als	propranolol	vroegtijdig	gegeven	wordt,	stagneert	de	  

proliferatie van het ih en treedt regressie eerder in. bij later  

starten	nemen	de	kleur	en	zwelling	af,	en	verzacht	de	tumor.

•	 Propranololtoediening	geeft	bij	deze	toepassing	zelden	  

bijwerkingen; deze zijn overwegend gering van aard.

•	 Propranolol	lijkt	de	behandeling	van	eerste	keuze	te	worden	  

bij patiënten met infantiele hemangiomen.
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