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Wratten 
 

Wratten zijn meestal verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels van de huid met een 
ruw oppervlak. De medische benaming is verruca. Meestal zijn er meerdere wratten 
gelijktijdig aanwezig. Voorkeursplaatsen zijn de handen en voeten. Wratten komen 

veel voor, met name bij kinderen en jongvolwassenen. 
 

Hoe ontstaan wratten? 
Wratten worden veroorzaakt door het 

humaan papillomavirus. Wrattenvirussen zijn 

besmettelijk en worden verspreid door 

huidcontact, vooral wanneer de huid 

beschadigd of verweekt is. De tijd die 

verloopt tussen een besmetting en het 

ontstaan van een wrat varieert van twee tot 

zes maanden, maar kan ook langer dan een 

jaar zijn. 

 

Wat zijn de verschijnselen? 
Wratten kunnen pijnlijk zijn en er lelijk 

uitzien. Vaak zie je in elke lob van de 

‘bloemkool’ in het midden een klein zwart 

puntje. Dit zijn puntbloedinkjes van de daarin 

gelegen bloedvaatjes. Huidlijnen lopen ter 

plaatse van de wrat niet door. 

 

Wat is de behandeling? 
Behandeling is niet altijd nodig. De wratten 

verdwijnen spontaan binnen twee jaar bij 

tweederde van de patiënten. 

Behandelen is alleen noodzakelijk wanneer de 

wratten hinderlijk of pijnlijk zijn.  

Doel van elke behandeling is het vernietigen 

van de opperhuid, waarin de virusdeeltjes 

zich bevinden. Het is niet mogelijk het 

humaan papillomavirus rechtstreeks te doden 

of te inactiveren.  

 

Instructies voor thuis 
Er wordt van u thuis verwacht dat u de 

wratten dagelijks raspt en zalft. 

Van de dermatoloog heeft u een recept 

salicylzuur in vaseline gekregen. 

 

 

 

De behandeling in stappen 
De behandeling ziet er als volgt uit: 

 Koop een eeltrasp of goede vijl. Dit moet 
een goedkope zijn, omdat deze na afloop 

van de behandeling moet worden 

weggegooid. Wratten worden door een 

virus veroorzaakt en het is niet mogelijk 

dit virus van de rasp af te krijgen. De 

rasp mag ook maar door één persoon 

worden gebruikt. Als iemand anders 

dezelfde rasp/vijl gebruikt, ook al is deze 

nog zo goed gereinigd, dan kan deze 

persoon wratten op de huid ontwikkelen. 
 Week het aangedane lichaamsdeel vijftien 

minuten in warm water. Dit water moet 

goed warm zijn, maar natuurlijk hoeft het 

geen pijn te doen. In principe zo warm 

mogelijk. 
 Rasp de wrat af tot het pijn doet. Als het 

pijn doet, moet u stoppen. Een wond 

maken is niet de bedoeling. 
 Neem met een wattenstaafje een klein 

beetje zalf en leg dit op de wrat. Niet 

uitsmeren, dit is niet nodig. Als er meer 

wratten zijn, op elke wrat een klein 

beetje zalf. Om de omliggende huid te 

beschermen kunt u een gaatje knippen in 

een stukje pleister. Dit moet zo groot zijn 

als de wrat. Deze pleister plakt u over de 

wrat, zodanig dat de wrat zichtbaar is. 

Daarna doet u de zalf op de wrat.  
 Doe een pleister op de wrat, zodat de zalf 

wordt platgedrukt. Laat deze pleister zo 

lang mogelijk zitten. Onder de voet gaat 

de pleister er meestal in de schoen vanaf. 

Dat is niet erg, maar het is wel een 

belangrijke reden om het weken en 

raspen in de avond te doen, zodat de 
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pleister er een hele nacht op zit. 
 Herhaal stappen twee tot en met vijf de 

volgende dag en elke volgende dag tot de 

wrat weg is. 
 

De zalf veroorzaakt een krater in de eeltlaag, 

met schilferende randen. Dit is normaal. 

De behandeling kan enkele maanden duren. 

 
Vragen? 
Mocht u na het lezen van de folder nog 

vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de polikliniek dermatologie. 

 

 Ziekenhuislocatie Hengelo, 

telefoonnummer 088 708 53 40. 

 Ziekenhuislocatie Almelo,  

telefoonnummer 088 708 31 30. 

 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 

kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 

mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 

persoonlijke gegevens checken, of 

bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 

voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 

informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

