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Een vijfjarig meisje presenteerde zich met progressieve pijn bij inspanning en een zwelling in de voet. Op de MRI werd 
een beeld gezien dat typisch was voor intramusculair hemangioom, een zeldzame, goedaardige vaattumor. Na excisie 
van het intramusculaire hemangioom zagen we een pijnvrij en tevreden meisje retour. Zij presenteerde zich anderhalf 

j u n j jaar later met een recidief, dat wederom werd verwijderd. Excisie is de beste behandeloptie als het hemangioom 
• 12 klachten geeft. 

Inleiding 

Hemangiomen zijn zeldzame, goedaardige vaat-
tumoren die het meest voorkomen bij pasgebore
nen. Slechts 0,8% van alle hemangiomen zijn intra
musculair, waarvan ongeveer driekwart voorkomt 
in de extremiteiten. Intramusculaire hemangiomen 
presenteren zich meestal in de schoolleeftijd of ado
lescentie; dit is later dan andere hemangiomen.1"4 

We beschrijven een casus van een meisje met pro
gressieve pij nklachten die verdwenen na excisie van 
een intramusculair hemangioom, waarna anderhalf 
jaar later een recidief werd verwijderd. 

Ziektegeschiedenis 

Een meisje van vi j f jaar werd voor een second opinion naar 
onze polikliniek orthopedie verwezen. Zij had een sinds 
ongeveer een jaar opgemerkte zwelling in de linkervoet die 
progressief pijnklachten gaf gedurende gym op school en 
bij het dragen van strakke schoenen. Bij een eerder bezoek 
aan een ander ziekenhuis waren haar klachten geduid als 
aangeboren, mogelijk door een dwarsligging tijdens de 
zwangerschap. 

Bij het lichamelijk onderzoek zagen we een meisje met een 
normaal looppatroon en beiderzijds lichte platvoeten. Op de 
rug van de linkervoet was een zwelling zichtbaar ter hoogte 
van de overgang os metatarsale I - os cuneïforme mediale. 
Bij palpatie werd een drukpijnlijke, elastische zwelling met 
een doorsnede van ongeveer 1,5 cm gevonden. Functioneel 
en neurologisch waren er geen afwijkingen aan de voet. 

Drs. Jesse W.P. Kuiper, anios orthopedie, 

afdeling orthopedie, Zaans Medisch Centrum, 

Koningin Julianaplein 58, 1502 DV Zaandam. 

Dr. Olivier P.P. Temmerman, orthopedisch chirurg, 

afdeling orthopedie, Medisch Centrum Alkmaar, 

Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. 

Correspondentie: drs. J.W.P. Kuiper 

E-mail: jwp.kuiper@gmail.com 

Fisuur 1. Intramusculaire massa in de m. abductor hal
lucis met hoge signaalintensiteit, passend bij intramuscu
lair hemangioom (T1-gewogen MRI, coronale opname) HE 

Röntgenonderzoek van de linkervoet liet aanwijzingen voor 
een wekedelenzwelling zien. Op de MRI werd een zwelling 
gezien in de musculus abductor hallucis met een hoge sig
naalintensiteit op zowel T1-als T2-gewogen beelden, typisch 
voor een intramusculair hemangioom (figuur 1 en 2). 

Nadat de waarschijnlijkheidsdiagnose intramusculair he
mangioom gesteld was op basis van MRI-beelden, werd 
gekozen voor excisie van deze symptomatische zwelling. 
Macroscopisch had de tumor het aspect van een hemangi
oom, wat microscopisch werd bevestigd met histologisch 
onderzoek (figuur 3). Toen wi j de patiënte drie maanden 
postoperatief terugzagen waren er geen andere afwijkin
gen dan de pre-existente pedes planovalgi. Het litteken zag 
er rustig uit, en de patiënte had geen pijnklachten meer. 
Een vervolgafspraak werd niet gemaakt. 

Patiënte presenteerde zich echter anderhalf jaar later 
opnieuw met soortgelijke klachten en een zwelling. Op 
de MRI werd een beeld gezien, het meest passend bij een 
recidief. Bij revisie van de histologie bleek het hemangioom 
inderdaad niet volledig verwijderd. In overleg met de ouders 
van patiënte werd besloten tot exploratie van de zwelling, 
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Figuur 3. Histologisch preparaat (HE-kleuring): cluster 
van dunwandige gedilateerde vaatstructuren, passend 
bij intramusculair hemangioom W 
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Figuur 2. Intramusculaire massa in de m. abductor hal
lucis met hoge signaalintensiteit, passend bij intramus
culair hemangioom (T2-gewogen MRI, axiale opname) | 

waarbij veel littekenweefsel en een rest hemangioom ver
wijderd werd. Bij histologisch onderzoek werd behalve lit
tekenweefsel ook weefsel passend bij een recidief heman
gioom gezien. Over volledige verwijdering kon geen goede 
uitspraak gedaan worden. Een maand na de operatie zagen 
we patiënte retour. Zij had nog wat last van het litteken, 
maar niet meer van de zwelling. De uitkomst van het patho
logisch onderzoek werd met patiënte besproken, waarbij 
werd afgesproken dat zij zich bij klachten opnieuw zal 
melden op de polikliniek. 

Discussie 

De meest gehoorde klacht waarmee patiënten met 
een intramusculair hemangioom zich melden is 
een langzaam groeiende tumor (98%). In 60% van 
de gevallen is de tumor progressief pijnlijk, met 
name bij lichamelijk inspanning, door de toegeno
men doorbloeding. De spierfunctie kan verminderd 
zijn door het hemangioom. Door het langzaam pro
gressieve karakter van de zwelling duurt het vaak 
maanden tot jaren voor patiënten zich presenteren 
bij een arts. 
Bij het lichamelijk onderzoek kan een wekedelen-
zwelling worden gezien en gepalpeerd, afhankelijk 
van de localisatie en de grootte van de tumor. Door 
het karakter van de symptomen en de langzame 

progressie kan de klinische diagnose van een intra
musculair hemangioom lastig zi jn. 1" 4 

Het grootste deel van de intramusculaire hemangi
omen ontstaat in de onderste extremiteit (45-68%), 
met name in het bovenbeen. Specifieke cijfers voor 
de voet worden niet genoemd, maar Wild et al. 
vonden bij twee van de elf patiënten een intramus
culair hemangioom in de voet (m. flexor digitorum 
brevis en m. abductor hallucis brevis). 1 ' 3- 5 

Bij conventioneel röntgenonderzoek kan een 
zwelling van de weke delen gezien worden, en in 
25% van de gevallen zijn calcificaties aanwezig 
in de tumor. Een periosteale reactie kan rond de 
tumor gezien worden, die doet denken aan osteo
myelitis. 
Bij MRI-onderzoek is een intramusculaire tumor te 
zien met een hoge signaalintensiteit op T1 - en T2-
beelden. Dit in tegenstelling tot sarcomen, die een 
lagere signaalintensiteit hebben op T1-beelden. 
Bij oudere kinderen kan aanvullende angiografie 
overwogen worden, als de diagnose niet duidelijk 
te stellen is. Het nut van echografie is niet 
aangetoond.2-3 , 5 '6 

De definitieve diagnose kan gesteld worden met 
histologisch onderzoek, waarbij op basis van de 
grootte van vaatwand en lumen een onderscheid 
gemaakt wordt tussen het capillaire type, het ca-
verneuze type en het gemengde type. Het caver-
neuze type is over het algemeen groter en geeft 
meer pijnklachten.2»3 , 5 

Excisie van een intramusculair hemangioom is aan
gewezen als de patiënt hinder ondervindt van de 
pijn, als de spierfunctie verminderd is, wanneer er 
een verdenking op maligniteit is of als er sprake 
is van thrombocytopenie. Als de tumor volledig 
verwijderd wordt, is er slechts een kleine kans op 
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terugkeer van een intramusculair hemangioom. 
Allen et al. beschrijven een recidief risico van 18% 
na excisie, en Bella et al. vonden een vijfjaars
overleving zonder recidief in 93% na marginale of 
wijde excisie van intramusculaire hemangiomen. 
Factoren die van invloed zouden kunnen zijn zoals 
localisatie van de tumor of leeftijd van de patiënt 
worden niet beschreven.1,5 

Het is vaak moeilijk om de tumor volledig te ver
wijderen zonder de spierfunctie aan te tasten, 
door het infiltratieve karakter van het hemangi
oom. Bella et al. melden een vijfjaarsrecidiefrisico 
van de tumor van 33% bij incomplete excisie.5 

Als de klachten geen aanleiding geven tot chirurgi
sche verwijdering van de zwelling is een conserva
tieve aanpak aanbevolen. De klachten nemen niet 
sterk toe in de loop van de ti jd na presentatie: 66% 
van de in eerste instantie conservatief behandelde 
patiënten was na vijf jaar nog steeds niet geope
reerd.5 

Andere behandeiopties, zoals embolisatie en radio
therapie, zijn mogelijk als alternatief voor excisie, 
maar zijn niet goed onderzocht.1"5 

De diagnose intramusculair hemangioom is makkelijk 
te missen door de lage prevalentie en de niet-speci-
fieke symptomen, zoals ook in eerste instantie het 
geval was in deze casus. Het is belangrijk bij jonge 
patiënten met een pijnlijke palpabele zwelling van 
de extremiteiten aan een intramusculair hemangi
oom te denken. 

Abstract 

A 5-year old girl presented with progressive pain during 
exercise and a tumour in the foot. MRI was typical for in
tramuscular haemangioma. After excision surgery, the 
diagnosis could be confirmed by histopathology, and the 
patiënt was free of symptoms. One and a half years later, 
recurrance of the hemangioma was diagnosed, and re-exci-
sion was performed. Intramuscular haemangiomas are rare 
but should be considered in patients with a painful tumour 
in the extremities, and can easily be shown on MRI. Excision 
is the treatment of choice when pain exists. 
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