
HEMANGIOL ® 
3.75 mg/ml, 

drank 
(propranolol)

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde 
voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel HEMANGIOL. Het verplicht plan voor 
risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 
doeltreffend gebruik van HEMANGIOL te waarborgen (RMA 
versie 08/2015).

LEIDRAAD VOOR OUDERS EN ANDERE DAGELIJKSE 
VERZORGERS VOOR HEMANGIOL®

(Deze leidraad wordt door de arts afgegeven aan ouders en verzorgers)

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens het geneesmiddel HEMANGIOL te gebruiken.



Doel van dit educatief materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities) : 

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidsbeoefenaars en patiënten. 
Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en 
doeltreffend gebruik van HEMANGIOL te waarborgen en moeten volgende 
belangrijke onderdelen bevatten :

Hoofdpunten van de Verzorgersleidraad :

• Korte introductie over de indicatie van propranolol

• Informatie over de aandoeningen waarvoor HEMANGIOL niet mag worden gegeven

•  Informatie over de correcte procedure voor de bereiding en de toediening van het product, 
met inbegrip van :

 - Instructies over hoe de oplossing met HEMANGIOL bereid moet worden

 - Advies over hoe de kinderen tijdens de behandeling gevoed moeten worden

 -  Informatie over hoe verschijnselen van hypoglykemie tijdens de behandeling met 
HEMANGIOL opgespoord en behandeld moeten worden

 -  Instructies over wanneer met de toediening van HEMANGIOL gestopt moet 
worden

•  De noodzaak om te monitoren en contact op te nemen met de arts als de volgende 
klachten en verschijnselen optreden na de behandeling : 

 -  Voor bradycardie en hypotensie: vermoeidheid, koude, bleekheid, blauw gekleurde 
huid en flauwvallen.

 -  Voor hypoglykemie: minder ernstige verschijnselen zoals bleekheid, vermoeidheid, 
zweten, beven, hartkloppingen, angst, honger, moeite met ontwaken; belangrijke 
symptomen zoals extreem slapen, moeite om een reactie te krijgen, weinig eten, 
daling van de lichaamstemperatuur, convulsies (stuipen), korte pauzes tijdens de 
ademhaling, bewustzijnsverlies.
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INLEIDING

De arts van uw kind heeft uw kind HEMANGIOL (propranolol) voorgeschreven voor de behandeling van 

een ziekte die infantiel hemangioom wordt genoemd.

Het lezen van deze leidraad kan de zorgverleners helpen om HEMANGIOL (propranolol) beter te begrijpen 

en toe te dienen. Deze brochure bevat informatie over mogelijke bijwerkingen die met de behandeling 

met HEMANGIOL (propranolol) gepaard gaan en over hoe belangrijk het is om alle symptomen van deze 

bijwerkingen onmiddellijk aan de arts te melden.

Wat is een infantiel hemangioom?

Een hemangioom is een verzameling van extra bloedvaten die in of onder de huid een massa 

vormen. Een hemangioom kan oppervlakkig of diep zijn. Het wordt soms een “aardbeienvlek” genoemd 

omdat het oppervlak van een hemangioom een beetje op een aardbei lijkt.

Deze hemangiomen kunnen overal op het lichaam voorkomen, en vaak op het gezicht. Ze kunnen 

variëren van kleine hemangiomen die zich op één plaats bevinden tot grote plaqueachtige hemangiomen 

die zich over grotere gebieden van het lichaam verspreiden. Het is best mogelijk dat een kind meer dan 

een hemangioom heeft.

Vele infantiele hemangiomen zijn mild van aard, maar de ernst ervan hangt meestal af van de plaats 

waar ze zich bevinden ten opzichte van vitale lichaamsdelen en functies (zoals ademhaling), de kans dat 

ze lichamelijke afwijkingen veroorzaken, en de kans dat ze de huid beschadigen en littekens veroorzaken. 

Wat is een behandeling met HEMANGIOL (propranolol)?

HEMANGIOL wordt gestart bij kinderen in de leeftijd van 5 weken tot 5 maanden als :

 -  de lokalisatie en/of de omvang van de laesies levens- of functiebedreigend is/zijn (kan/kunnen 

vitale organen of zintuigen, zoals het zicht of het gehoor, aantasten) ;

 -  het hemangioom geülcereerd is (zweervorming heeft) en pijnlijk is en/of niet reageert op 

eenvoudige maatregelen voor wondverzorging ;

 - er risico is op blijvende littekens of ontsiering.

HEMANGIOL (propranolol) is een drank die specifiek is ontwikkeld voor de behandeling van infantiel 

hemangioom bij zuigelingen (in de leeftijd van 5 weken tot 5 maanden) die een orale behandeling nodig 

hebben. HEMANGIOL (propranolol) moet toegediend worden gedurende een periode van 6 maanden.
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HOE MOET IK HEMANGIOL® AAN MIJN KIND GEVEN?

Geef Hemangiol® altijd aan uw kind precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Instructies voor 

gebruik vindt u in de bijsluiter die in de doos van Hemangiol® wordt meegeleverd en op het einde van 

deze brochure.

U moet  Hemangiol® aan uw kind geven tijdens of vlak na een voeding (moedermelk, 

flesvoeding of vast voedsel) en uw kind regelmatig voeden om te voorkomen dat hij/zij lange 

tijd niet eet.

HEMANGIOL en de voeding moeten door dezelfde persoon gegeven worden om het risico op een laag 

suikergehalte  (hypoglykemie) te vermijden. Als verschillende personen betrokken zijn, is een goede 

communicatie noodzakelijk om de veiligheid van uw kind te garanderen.

De doseerspuit voor orale toediening die zich in de doos bevindt, is specifiek voor de 

Hemangiol®-medicatie en MAG NIET WORDEN VERVANGEN door een andere 

doseerspuit. U mag alleen deze doseerspuit gebruiken voor toediening van Hemangiol®. 

Als u de doseerspuit verliest, neem dan contact op met de arts.

Wanneer mag uw kind Hemangiol niet krijgen?

Als uw kind:

•   vroegtijdig (prematuur) geboren is en hij/zij de gecorrigeerde leeftijd van 5 weken nog niet heeft bereikt 

(de gecorrigeerde leeftijd is de leeftijd die een vroeggeboren baby zou hebben als hij/zij op de 

uitgerekende datum zou zijn geboren).

•   allergisch is voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de 

patiëntenbijsluiter. Een allergische reactie kan bestaan uit huiduitslag, jeuk of kortademigheid. Een 

allergische reactie kan bestaan uit huiduitslag, jeuk of kortademigheid.

•   astma heeft of al eerder last heeft gehad van ademhalingsproblemen.

•   een trage hartslag heeft voor zijn/haar leeftijd. Raadpleeg hiervoor uw arts als u twijfelt.

•   een hartprobleem heeft (zoals hartritmestoornissen en hartfalen).

•   een heel lage bloeddruk heeft.

•   problemen heeft met de bloedsomloop waardoor de tenen en vingers gevoelloos en bleek zijn.

•   vatbaar is voor een laag bloedsuikergehalte.

•   een hoge bloeddruk heeft die veroorzaakt is door een tumor op de bijnier. Dit wordt ‘feochromocytoom’ 

genoemd.

Als u uw kind borstvoeding geeft en als u geneesmiddelen gebruikt die niet samen met HEMANGIOL 

mogen worden gebruikt (zie “Als u uw kind borstvoeding geeft” en “Gebruik u nog andere 

geneesmiddelen?”), mag u uw baby dit geneesmiddel niet geven.
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GEBRUIK VAN HEMANGIOL®

Hoe heeft de arts bepaald welke dosis Hemangiol® aan mijn kind moet worden gegeven ?

De hoeveelheid Hemangiol® die u aan uw kind geeft, is gebaseerd op het gewicht van uw kind en is 

daarom zeer specifiek voor uw kind. VU zult de instructie krijgen om uw kind tweemaal per dag, 

eenmaal ‘s ochtends en eenmaal in de late namiddag, een specifieke hoeveelheid van de Hemangiol®-

oplossing te geven, afgemeten in milligram (mg) van de werkzame stof, met de meegeleverde doseerspuit 

voor orale toediening. U moet minstens 9 uur laten verstrijken tussen de twee doses die op één dag 

worden gegeven. 

De dosis van uw kind start met een lage dosis die gedurende 3 weken elke week langzaam zal 

worden verhoogd tot de uiteindelijke effectieve dosis is bereikt. Een verhoging van de dosis mag alleen 

door de arts gebeuren tijdens de wekelijkse bezoeken die zullen worden afgesproken. Tijdens deze 

bezoeken zal men u vertellen wat de nieuwe hoeveelheid Hemangiol® is die u aan uw kind moet geven.

Aangezien uw kind snel groeit, is het dan ook noodzakelijk om de hoeveelheid Hemangiol® die 

uw kind krijgt, aan te passen in overeenstemming met het gewicht van uw kind. Naarmate uw kind in 

gewicht bijkomt, zal hij/zij een grotere hoeveelheid Hemangiol® nodig hebben om hetzelfde effect te 

hebben. Deze aanpassing gebeurt minstens elke maand door de arts. 

U moet uw kind de precieze hoeveelheid Hemangiol® geven die is voorgeschreven. 

Verander nooit zelf de hoeveelheid die u uw kind geeft.

Wat moet ik doen als ik vergeet Hemangiol® aan mijn kind te geven ?

Als u vergeet uw kind een dosis Hemangiol® te geven, mag u geen andere dosis geven ; wacht 

gewoon tot de volgende geplande dosis.

Probeer nooit een vergeten dosis in te halen.

Wat moet ik doen als ik mijn kind te veel Hemangiol® geef ?

Als u te veel Hemangiol® aan uw kind geeft, neem dan onmiddellijk contact op met de arts.

Wat moet ik doen als mijn kind niet eet of een dosis uitbraakt of uitspuwt ?

Als uw kind niet eet of als hij/zij braakt, mag u geen dosis geven die dan is gepland vanwege een risico 

op een laag suikergehalte in het bloed. Wanneer uw kind niet meer braakt en opnieuw normaal 
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heeft gegeten, kunt u de volgende geplande dosis geven. Probeer nooit een vergeten dosis in te 

halen.

Als uw kind een dosis uitspuwt of als u twijfelt of hij/zij alles van het geneesmiddel heeft ingenomen, mag 

u geen andere dosis geven ; wacht gewoon tot de volgende geplande dosis.

Probeer nooit een vergeten dosis in te halen.

Wat moet ik doen als mijn kind weigert om de Hemangiol®-medicatie in te nemen ?

Als uw kind weigert om Hemangiol® in te nemen, kunt u het mengen met een kleine hoeveelheid 

babymelk (moedermelk of flesvoeding) of appel-/sinaasappelsap die/dat geschikt is voor de 

leeftijd van uw kind. Doe dat als volgt en geef het in een flesje :

 •  Voor kinderen tot 5 kg : Meng Hemangiol® met 1 theelepel (ongeveer 5 ml) babymelk.

 •  Voor kinderen die meer dan 5 kg wegen : Meng Hemangiol® met 1 eetlepel (ongeveer 15 ml) 

babymelk of appel-/sinaasappelsap die/dat geschikt is voor de leeftijd van uw kind. 

Het mengsel moet binnen 2 uur worden gebruikt. 

Meng Hemangiol® niet met een volle fles melk of vruchtensap.

BIJWERKINGEN VAN HEMANGIOL®

Welke zijn de bijwerkingen van Hemangiol® ?

Zoals elk geneesmiddel kan ook Hemangiol® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 

daarmee te maken.

De bijwerkingen die vaak voorkomen met Hemangiol® zijn gewoonlijk mild van aard, waaronder diarree 

en braken, problemen met slapen en wakker worden, en verergering van bronchitis. De arts zal met u de 

mogelijke bijwerkingen van Hemangiol® bespreken, en zal u vertellen op welke tekenen u moet letten en 

wat u moet doen als die voorkomen.

De tekenen van een laag suikergehalte in het bloed, trage hartslag, lage bloeddruk en 

ademhalingsproblemen, worden gedetailleerd besproken op de volgende pagina’s. Deze worden 

beschouwd als de ernstigste bijwerkingen. Het is dan ook belangrijk dat u de details goed leest: Dankzij 

deze informatie weet u hoe u sommige van de bijwerkingen kunt vermijden, op welke vroege tekenen 

van andere bijwerkingen u moet letten en wat u moet doen als ze voorkomen.

Alle bijzonderheden kunt u ook vinden in de patiëntenbijsluiter die in de doos van Hemangiol® wordt 

meegeleverd.
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Als uw kind een nieuw probleem heeft of een ander gedrag vertoont, neem dan contact 

op met de arts.

Hoe kan ik weten of mijn kind tekenen vertoont van een abnormaal laag suikergehalte in het bloed, wat 

moet ik doen en wanneer moet ik een arts raadplegen?

Hemangiol® kan de alarmsignalen van een laag suikergehalte in het bloed (hypoglykemie) maskeren, 

vooral als uw kind al lange tijd niet meer wil eten, heeft gebraakt of per ongeluk te veel Hemangiol® heeft 

gekregen.

Daarom moet u Hemangiol® aan uw kind geven tijdens of vlak na een voeding 

(moedermelk, flesvoeding of vast voedsel) en uw kind regelmatig voeden om te 

voorkomen dat hij/zij lange tijd niet eet. 

Om dezelfde reden moet dezelfde persoon uw kind voeden alsook Hemangiol® geven. ls u 

niet kunt vermijden dat verschillende personen hierbij betrokken zijn, is het van essentieel belang 

dat u goed communiceert met iedereen die hierbij betrokken is om de veiligheid van uw kind 

te garanderen.

Als uw kind niet eet, een andere ziekte krijgt of braakt, wordt u aangeraden om de dosis over 

te slaan. 

Geef Hemangiol® niet opnieuw aan uw kind tot hij/zij voeding heeft gekregen en 

achteraf niet heeft gebraakt.

Als uw kind toch een laag suikergehalte in het bloed heeft, kan hij/zij de volgende tekenen vertonen:

Vroege tekenen :  bleek uiterlijk, moeheid, zweten, rillen, hartkloppingen (merkbare hartslag, 

meestal snel of onregelmatig), angst, honger of problemen met wakker 

worden

Late tekenen :  meer slapen dan gewoonlijk, moeilijk een reactie kunnen krijgen van uw kind, 

weinig eten, een lagere lichaamstemperatuur, epileptische aanvallen (stuipen), 

korte pauzes in de ademhaling of bewustzijnsverlies

Als uw kind een van deze tekenen van een laag suikergehalte in het bloed heeft terwijl 

hij/zij Hemangiol® gebruikt, geef hem/haar dan, indien mogelijk, een drankje waar 

suiker in zit. Als de symptomen aanhouden, bel dan onmiddellijk de arts of ga 

onmiddellijk naar het ziekenhuis.



Hoe kan ik weten of mijn kind tekenen vertoont van een trage hartslag of lage bloeddruk, wat moet ik 

doen en wanneer moet ik een arts raadplegen?

Door Hemangiol® kan de hartslag vertragen (bradycardie) en kan de bloeddruk dalen (hypotensie). 

Tekenen van bradycardie of hypotensie zijn : vermoeidheid, koude, bleek uiterlijk, blauwachtig 

gekleurde huid of flauwvallen.

Als uw kind een van deze tekenen heeft terwijl hij/zij Hemangiol® gebruikt, neem dan 

onmiddellijk contact op met de arts.

Als uw kind algemene narcose moet ondergaan (bijvoorbeeld voor een operatie, al dan niet in verband 

met zijn/haar hemangioom), moet u de anesthesist en het personeel vertellen dat hij/zij Hemangiol® 

inneemt. Uw kind kan immers een lage bloeddruk krijgen als hij/zij bepaalde anesthetica toegediend krijgt 

terwijl hij/zij dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe kan ik weten of mijn kind ademhalingsproblemen heeft, wat moet ik doen en wanneer moet ik een 

arts raadplegen?

Hemangiol® kan ertoe leiden dat de luchtwegen van het lichaam vernauwen, waardoor 

ademhalingsmoeilijkheden (bronchospasme) worden veroorzaakt.

Tekenen van bronchospasme zijn onder meer : hoesten, snelle ademhaling, ademhalingsproblemen 

of piepende ademhaling met of zonder blauwachtig gekleurde huid.

Als uw kind een van deze tekenen heeft terwijl hij/zij Hemangiol® inneemt, stop dan de 

behandeling en neem onmiddellijk contact op met de arts.

Als uw kind symptomen vertoont die lijken op een verkoudheid (zoals keelpijn, hoesten, een loopneus en 

niezen) in combinatie met ademhalingsproblemen en/of piepende ademhaling, stop dan de behandeling 

en neem contact op met de arts. Behandeling met Hemangiol® kan opnieuw worden gestart, in 

overeenstemming met de aanbevelingen van de arts, wanneer uw kind volledig is hersteld.
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HEMANGIOL® VOOR INFANTIEL HEMANGIOOM

Voordat behandeling met Hemangiol® wordt gestart, moet u de patiëntenbijsluiter die in de 

doos van Hemangiol® wordt meegeleverd goed lezen. Het is belangrijk dat u deze informatie deelt 

met iedereen die betrokken is bij de zorg van uw kind.

Belangrijkste informatie over Hemangiol®:

1.  De arts van uw kind heeft uw kind Hemangiol® voorgeschreven voor infantiel hemangioom. Dien dit 

geneesmiddel precies toe zoals voorgeschreven; wijzig niet zelf de dosis van Hemangiol®. 

Probeer nooit een vergeten dosis in te halen.

2.  Hemangiol® kan ongewenste bijwerkingen veroorzaken. De volgende tekenen worden als de ernstigste 

tekenen beschouwd. Als uw kind een van de volgende tekenen heeft, volg dan de hieronder 

beschreven maatregelen :

3.  Als uw kind een nieuw probleem heeft of een ander gedrag vertoont, neem dan contact op met 

de arts.

Als u vragen hebt over Hemangiol® of over andere geneesmiddelen die u of uw kind inneemt, moet u 

contact opnemen met de arts.

LAAG SUIKERGEHALTE IN HET BLOED TRAGE HARTSLAG OF 
LAGE BLOEDDRUK

ADEMHALINGS- 
PROBLEMEN

TE
KE

NE
N

Bleek uiterlijk Extreem slapen Vermoeidheid Hoesten

Moeheid Moeilijk een reactie kunnen 
krijgen Koude Snelle ademhaling of 

ademhalingsproblemen
Zweten Weinig eten Bleek uiterlijk Piepende ademhaling

Rillen Daling van de 
lichaamstemperatuur

Blauwachtig gekleurde 
huid

Met of zonder 
blauwachtig gekleurde 

huid
Hartkloppingen (merkbare 
hartslag, meestal snel of 

onregelmatig)
Epileptische aanvallen 

(stuipen) Flauwvallen

Angst Korte pauzes in de ademhaling
Honger Bewustzijnsverlies

Moeilijk wakker worden

M
AA

TR
EG

EL
EN 1. Geef een suikerachtige vloeistof als drank

1. Neem  
onmiddellijk  
contact op  
met de arts

1. Stop de behandeling
2. Neem  

onmiddellijk  
contact op  
met de arts

2. Als de symptomen aanhouden, neem dan onmiddellijk 
contact op met de arts of ga onmiddellijk naar het ziekenhuis
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HEMANGIOL®

Stap 1. Haal de voorwerpen uit de doos 

De doos bevat de volgende voorwerpen die u nodig 
heeft om het geneesmiddel toe te dienen:

• De glazen fl es bevat een drank van 120 ml pro-
pranolol

• De doseerspuit voor orale toediening (via de mond) 
met een schaalverdelingen in milligrammen (mg) die 
bij dit geneesmiddel wordt geleverd.

Haal de fl es en de doseerspuit 
voor orale toediening uit 
de doos en neem de spuit 
uit de plastic zak.

Stap 2. Controleer de dosis

Controleer de dosis HEMANGIOL in milligram (mg) die 
uw arts heeft voorgeschreven. Lokaliseer dit getal op 
de doseerspuit voor orale toediening.

Stap 3. Open de fl es

De fl es wordt geleverd met een kindveilige dop. Zo 
opent u de fl es: duw op de plastic dop terwijl u de dop 
tegen de klok in draait (naar links).

De fl es niet schudden vóór gebruik.

Stap 4. Breng de spuit in de fl es 

Breng het uiteinde van de doseerspuit voor orale 
toediening in de rechtopstaande fl es en duw de zuiger 
helemaal naar beneden. Verwijder de spuitadapter 
niet uit de fl eshals.

Gebruik enkel de doseerspuit voor orale toediening die 
met het geneesmiddel wordt geleverd om de dosis af 
te meten en toe te dienen. 
Gebruik geen lepel of een 
ander instrument om het 
geneesmiddel toe te dienen.

Stap 5. Zuig de dosis op 

Draai de fl es ondersteboven terwijl u de doseerspuit 
voor orale toediening op zijn plaats houdt. Trek de 
zuiger uit de spuit tot het getal dat overeenkomt met 
het aantal mg dat u nodig heeft.

Stap 6. Controleer op luchtbellen 

Als u luchtbellen ziet in de spuit, houdt u de spuit 
rechtop, duwt u de zuiger net genoeg omhoog tot 
grote luchtbellen verwijderd zijn en trekt u hem terug 
om de door uw arts voorgeschreven dosis opnieuw 
te bepalen.

Stap 7. Verwijder de spuit 

Breng de fl es rechtop en verwijder de volledige spuit 
uit de fl es. Wees voorzichtig en duw niet tegen de 
zuiger tijdens deze stap.

Stap 8. Sluit de fl es 

Plaats de plastic dop terug op de fl es door hem met 
de klok mee te draaien(naar rechts).

Stap 9. Geef HEMANGIOL aan uw kind

Breng de spuit in uw baby’s mond en plaats hem 
tegen de binnenkant van de wang. 

Nu kunt u HEMANGIOL traag uit de spuit recht in de 
mond van uw baby spuiten.

Leg het kind niet onmiddellijk neer na de toediening.

Stap 10. Reinig de spuit 

Demonteer de spuit niet. 
Spoel de lege spuit na gebruik in een glas helder water:

1- Neem een glas helder water
2- Trek de zuiger naar boven
3- Spuit het water in uw wasbak
4- Herhaal dit reinigingsproces 3 maal.
Gebruik geen zeep of een product op basis van alcohol voor het reinigen. Droog de buitenkant af.
Doe de spuit niet in een steriliseerapparaat of in de vaatwasmachine.
Bewaar de fl es en de spuit tot het volgende gebruik samen in de doos op een veilige plaats 
buiten het zicht en het bereik van uw kind. Gooi de spuit weg als de fl es leeg is.
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Melden van bijwerkingen :

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met  

het gebruik van HEMANGIOL® te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap 

voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan online gebeuren  

via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 

Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan  

worden verzonden per post naar het adres Fagg – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor 

Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/524.80.01, of per mail naar: 

adversedrugreactions@fagg-afmps.be .
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