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Vaatlaserbehandeling voor wratten 
  
Wratten zijn een veel voorkomend probleem. 

Het zijn onschuldige, bloemkoolachtige 

verdikkingen van de huid die veroorzaakt 

worden door een virus (het humaan 

papillomavirus). Wratten komen vaak voor op 

handen en voeten, maar kunnen ook op 

andere plekken ontstaan. De meeste wratten 

verdwijnen vanzelf binnen enkele jaren. 

Wanneer de wratten klachten geven of als 

cosmetisch storend ervaren worden, kan 

behandeling gewenst zijn. 

 

Hoe werkt de vaatlaser?  

De Vbeam (Pulsed Dye Laser) produceert een 

krachtige lichtstraal die door de bovenste 

huidlaag heengaat. In de diepte van de huid 

wordt het licht geabsorbeerd door de 

bloedvaatjes in de wrat, die door verhitting 

zullen verschrompelen. Hierdoor wordt na 

enkele behandelingen de bloedvoorziening 

naar de wrat afgesloten en zal deze 

afsterven. Om schade aan de huid door de 

warmte te voorkomen, is het laserapparaat 

voorzien van een geavanceerd koelsysteem. 

Onze laserapparatuur werkt zeer nauwkeurig 

en beschadigt het omliggende weefsel niet. 

 

Resultaten  
Gemiddeld zijn 5 tot 8 behandelingen nodig 

voor een optimaal resultaat. Hoewel 

lasertherapie een bewezen effectieve 

behandeling is, kunnen we niet garanderen 

dat de wrat volledig zal verdwijnen. 

 

Doet het pijn?  

De meeste patiënten melden een warm of 

stekend gevoel tijdens de behandeling. Dit 

kan als onaangenaam of pijnlijk ervaren 

worden. Verdoving is niet mogelijk, maar het 

koelsysteem zorgt ervoor dat er een 

verkoelende nevel op de huid gespoten wordt 

vóórdat er een laserpuls wordt uitgestoten. 

De verkoelende nevel verhoogt het comfort  

 

 

tijdens de behandeling en beschermt de huid 

tegen bijwerkingen.  

 

Voor de behandeling  

 Wanneer de wrat erg verdikt is of er veel 

eelt aanwezig is, raden wij aan voor de 

behandeling de wrat wat te vijlen of af te 

krabben.  

 Gebruikt u al methodes om de wrat te 

verweken (bijvoorbeeld salicylzuur of 

duct tape), dan is het aan te raden hier 

enkele dagen voor de behandeling mee te 

stoppen.  
 
Na de behandeling 
Om de kans op succes te vergroten, is het 
belangrijk de wrat thuis na te behandelen.  

 Een product met 20-40% salicylzuur kan 

vanaf een week na de behandeling om de 

dag aangebracht worden op de wrat. Het 

is belangrijk dat de omringende huid 

hiermee niet behandeld wordt en dat dit 

niet gebruikt wordt door vrouwen die 

zwanger zijn of borstvoeding geven.  

 Wanneer salicylzuur niet mogelijk of 

wenselijk is, kan duct tape gebruikt 

worden. Knip een stukje uit dat iets 

groter is dan de wrat en plak deze af. 

Wanneer het tape eraf valt, kan dit 

vervangen en herhaald worden. 
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 Bij beide methodes is het belangrijk de 

wrat tussentijds te vijlen of af te krabben 

zodat deze vlak blijf. Meestal gaat dit vrij 

gemakkelijk wanneer de wrat verweekt 

is. 

 Enkele dagen voor de volgende 

behandeling dient de thuisbehandeling 

gestaakt te worden zodat de huid niet 

meer verweekt is tijdens de volgende 

laserbehandeling.  

 

Bijwerkingen  
Direct na de behandeling voelt de huid warm 
en branderig aan. De huid kan paars kleuren 
en wat opzwellen, maar er kan ook een 
zwarte korst ontstaan. Deze bijwerkingen 
kunnen enkele uren tot dagen aanhouden. 
Behandelde plekken kunnen ook enkele 
dagen wat pijnlijk zijn. Wanneer nodig mag 
hiervoor paracetamol gebruikt worden. 
Autorijden is over het algemeen geen 
probleem. Op langere termijn is het mogelijk 
dat de behandelde huid wat lichter van kleur 
wordt, bijvoorbeeld op de handruggen, of kan 
er wat littekenvorming ontstaan.  

 

Kosten  

De prijs van de behandeling is afhankelijk van 

de hoeveelheid wratten en wordt besproken 

tijdens het intakegesprek. Een indicatie van 

de kosten is telefonisch verkrijgbaar of te 

vinden op onze website.  

 

Kwaliteit  
Alle behandelingen bij Helon worden 

uitgevoerd door, en onder medische 

supervisie van, dermatologen en 

huidtherapeuten van ZGT. Onze 

huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid, vallen 

onder de kwaliteitswet BIG, zijn lid van de 

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 

en ingeschreven in het Kwaliteitsregister 

Paramedici. Als eerste huidkliniek van 

Nederland voldoen wij aan de 

accreditatievoorwaarden van Qualicor Europe. 

Hiermee valt ZGT Helon onder de 

instellingsbrede accreditatie van ZGT.  

Vergoeding  
Wij voldoen aan de voorwaarden van veel 

zorgverzekeraars om voor een eventuele 

vergoeding in aanmerking te komen. Helaas 

komt de behandeling meestal niet voor 

vergoeding in aanmerking. Controleer echter 

uw polis of vraag uw zorgverzekeraar naar de 

hoogte van een eventuele vergoeding en de 

voorwaarden.  

 

Wie zijn wij?  

Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland 

biedt al meer dan 20 jaar een compleet scala 

aan behandelingen op het gebied van bijna 

elke vorm van huidproblematiek. Ons team 

staat dagelijks klaar met een enorme drive en 

passie om u letterlijk ‘beter in uw vel’ te laten 

voelen.  

 

Contact  
Helon Huid- en Laserkliniek  

Geerdinksweg 139-53  

7555 DL Hengelo  

Tel. 088 708 49 90  

helon.nl  

info@helon.nl  

https://helon.nl/?utm_source=google&utm_medium=mijn-bedrijf&utm_campaign=hengelo
mailto:info@helon.nl

