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met Overgroei 

Diffuse Capillaire Malformatie met 
Overgroei (DCMO) is een zeldzame huid-/
vaataandoening waarbij kleine vaten 
(capillairen) verkeerd worden aangelegd op 
een plek in de huid. Hierbij zie je ook dat het 
verkleurde lichaamsdeel soms dikker, breder 
of langer is (overgroei).

www.cmtc.nl

NEDERLAND

Wat wel en niet te doen

Over het algemeen kan iemand met DCMO alles 
doen wat anderen ook doen.

Wij adviseren regelmatige medische controles in 
een expertisecentrum om tijdig behandel opties 
te kunnen bespreken. 

Besteed naast de medische aandacht ook aan-
dacht aan de psychologische en psychosociale 
kanten van zowel de patiënt als de familie.
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Mogelijke behandelingen

Wij kunnen deze plekken tot nu toe niet gene-
zen. Wel kunnen we de symptomen en onge-
makken samen met de patiënten proberen te 
verbeteren. 

Om de kleur van de plek minder prominent te ma-
ken kan in sommige mensen lasertherapie worden 
overwogen voor de meer zichtbare plekken. 
Patiënten blijven onder controle voor controle 
van het beenlengte verschil. Tijdig ingrijpen kan 
bijvoorbeeld rugklachten op lange termijn voor-
komen, door middel van hulpmiddelen, fysio-
therapie en soms kan er chirurgische worden 
ingegrepen.

Tot op heden zien wij geen verhoogd risico op 
kwaadaardige tumoren bij dit syndroom.

CMTC voorbeeld

DCMO-patiënten hebben huidafwijkingen met 
een rode homogene kleur en een vlekkerig pa-
troon. Dit is ontstaan omdat de haarvaten in 
de huid anders zijn aangelegd bij de geboorte. 
plekken op de huid kunnen in de loop van de tijd 
lichter van kleur worden.

Mogelijke complicaties

Bij deze vaatmalformatie blijft de huid intact. Wond-
jes of infecties worden niet gezien in de rode plek-
ken. Patiënten hebben verder een normale ontwik-
keling. Ook zien wij geen andere vaatproblemen 
optreden. Wel zien wij soms jeukende huiduitslag 
ontstaan in de plek (eczeem).  

Bij DCMO kan een omvang verschil, breedte verschil 
en een lengte verschil in de ledematen aanwezig zijn 
of geleidelijk ontstaan. Hierbij kunnen problemen 
met de houding en het lopen optreden en pijn. 

Sommige patiënten hebben last van de lokale 
overgroei, zoals bij verdikking van de vingers, 
waardoor de functie beperkt kan worden van de 
vinger. Psychosociale problematiek en onzeker-
heid door de aanwezigheid van de huidplekken 
kunnen voorkomen.

Diffuse Capillaire Malformatie met Overgroei (DCMO) 

Deze capillaire vaatmalformatie is al zichtbaar vanaf 
de geboorte. Je ziet dan een gevlekte of gemar-
merde rode, paars-rode plek(ken) op de huid. 
De roodheid kan afnemen in intensiteit, maar 
blijft meestal aanwezig. 
Meestal zijn deze plekken aanwezig op meerde-
re lichaamsdelen tegelijk.  
De soms geassocieerde overgroei van het betref-
fende lichaamsdeel wordt vaak pas later in de 
ontwikkeling opgemerkt. Deze “overgroei” betreft 
het onderliggende weefsel of het ledemaat kan 
langer worden, waardoor (soms subtiele) asym-
metrie ontstaat. 
De aandoening komt even vaak voor bij meisjes 
als bij jongens.

Tijdens het stellen van een klinische diagnose 
kan worden getwijfeld tussen CMTC (Cutis Mar-
morata Teleangiectatica Congenita, een gemar-
merde huid waarbij de bloedvaten door de huid 
schemeren) en DCMO.

Het onderscheid tussen deze twee aandoenin-
gen kan worden gemaakt doordat bij CMTC een 
meer netwerkvormig bloedvat patroon zichtbaar 
is waarin korstjes of wondjes aanwezig kunnen 
zijn en bij DCMO alleen een meer vlekkerig pa-
troon zichtbaar is.


