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Geachte Heer,  

Geachte Mevrouw, 

 

 
 
 
U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen op het dagziekenhuis voor het verwijderen 

van genitale wratten. De uroloog heeft u de redenen voor deze behandeling uitgelegd. 

 

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over het verloop van uw verblijf in het ziekenhuis en 

bijzonderheden met betrekking tot deze behandeling. 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze met de artsen of 

verpleegkundigen of andere medewerkers van de dienst Urologie te bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team van de dienst Urologie wenst u een zo aangenaam mogelijk 

verblijf in het ziekenhuis. 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Algemeen 
In ons land zijn genitale wratten of wratten op de geslachtsdelen momenteel de meest voorkomende 

seksueel overdraagbare infectie (SOA). Ze kunnen vervelend en soms hardnekkig zijn. 

Wratten op de geslachtsdelen of condylomen komen steeds vaker voor. Genitale wratten zijn de snelst 

toenemende seksueel overdraagbare infectie: één op honderd seksueel actieve Belgen zou drager zijn 

(of zowat 50.000 personen), slechts vier op tien daarvan laat zich behandelen. De aandoening stijgt 

vooral bij jonge mensen tussen 18 en 25 jaar. 

 

Wat is “condylomata acuminata” ? 
Genitale wratten zijn over het algemeen goedaardige huidafwijkingen en 

ontstaan na een infectie met een virus op of rondom de plaats van de 

infectie. Ze zijn meestal vlezig, zacht en huidkleurig tot roze. De wratten 

kunnen plat zijn of boven de oppervlakte van de huid uit komen. Ze kunnen 

klein of groot zijn; vaak nemen ze kleine bloemkoolachtige vormen aan. 

Soms staan ze op zichzelf en soms zijn ze in groepjes aanwezig. Genitale 

wratten komen voor in het gebied rond 

de geslachtsorganen. Ze kunnen op de 

geslachtsorganen zelf zitten, maar ook 

in de plasbuis en in of rond de anus. Bij 

vrouwen kunnen ze ook in de vagina voorkomen. Genitale 

wratten komen voornamelijk voor bij jong volwassenen. 

 

 

Hoe gebeurt de besmetting ? 
De veroorzaker van de wratjes is een infectie van de huid of slijmvliezen met het Humaan Papilloma 

Virus (HPV). Er zijn verschillende typen van het HPV (alle met een eigen nummer), maar niet alle 

typen veroorzaken genitale wratten. De types 6 en 11 veroorzaken genitale wratten. Niet iedereen die 

met HPV type 6 of 11 besmet is geraakt, zal genitale wratten krijgen; er zijn ook zogenaamde stille 

dragers. Deze personen hebben wel het virus bij zich, maar weten dit niet en hebben er ook geen last 

van.  

Het HPV wordt overgedragen bij seksueel contact. Tijdens de geslachtgemeenschap kan het HPV 

binnendringen via microscopische verwondingen (scheurtjes), die zijn ontstaan in de slijmvliezen van 

de vagina, anus, aan de penis of in de mond. Daarom worden genitale wratten beschouwd als een 

seksueel overdraagbare aandoening (SOA) of, in andere woorden, een geslachtsziekte. Het virus is zéér 

besmettelijk en kan ook op andere manieren overgedragen worden, bijvoorbeeld door het gezamenlijk 

gebruik van een vochtige handdoek of washandje en mogelijk bij het verwisselen van luiers. Op die 

manier kunnen ook (kleine) kinderen besmet raken en wratjes krijgen. Het HPV kan gedurende vele 
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jaren in de huid aanwezig zijn en kan, na aanvankelijke genezing van de genitale wratten, na jaren 

weer terugkomen. De genitale wratten kunnen 3 weken na infectie verschijnen, maar dit kan ook 8 

maanden duren. Het spreekt voor zich dat het hierdoor lastig is om te weten door wie en wanneer 

iemand besmet geraakt is. 

 

Symptomen  
Aangezien genitale wratten zelden tot lichamelijke klachten leiden, zijn veel patiënten zich niet van de 

aandoening bewust en kunnen de wratten tijdens een bezoek aan de arts per toeval worden ontdekt. 

Andere patiënten ontdekken de wratten zelf tijdens het douchen of doordat ze een verheven 

oppervlak voelen wanneer ze zichzelf onderzoeken. De wratten zijn soms nauwelijks zichtbaar, vooral 

als ze inwendig aanwezig zijn in de vagina, plasbuis of anus. Een 

arts kan dan de diagnose stellen.  

Kort na het ontstaan zijn de wratten meestal wat sponsachtig, 

maar naarmate ze langer bestaan, verhoornen ze en worden ze 

harder. Er ontstaan kleine bloemkoolachtige verhevenheden. 

Duidelijk zichtbare wratten zijn uiteraard het meest 

besmettelijk. Maar soms huist het virus ook in huid- en 

slijmvliesgebieden die op het eerste gezicht geen wratachtige veranderingen vertonen.  

Genitale wratten zijn vaak een psychische belasting voor de patiënt. Ze zorgen voor schaamte, 

bezorgdheid, angst en woede en herinneren soms aan het hebben van een (andere) SOA. Deze 

gevoelens van schaamte kunnen ook een belemmering zijn voor de seksualiteitsbeleving. In enkele 

gevallen kunnen genitale wratten ook lichamelijke klachten 

geven. De klachten hangen af van de uitgebreidheid van de 

wratten zowel in aantal als in grootte. De wratten kunnen 

soms jeuken en aanleiding geven tot bloeding. Genitale 

wratten doen meestal geen pijn. Enkel door de wratjes in hun 

beginstadium snel te behandelen, kan de vorming van 

reuzenwratten worden voorkomen. Een snelle aanpak 

voorkomt ook de verdere uitbreiding van de wratjes over de 

gehele genitale streek. 

 

Behandeling 
De behandeling van genitale wratten is erop gericht het virus, dat de wratjes veroorzaakt, uit te 

schakelen.  

Dit kan door middel van bepaalde crèmes of door diverse ‘chirurgische’ methoden. Voor welke 

behandeling gekozen wordt, hangt onder meer af van de plaats waar de wratten zitten, de 
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uitgebreidheid van de wratten en de voorkeur van zowel arts als patiënt. Er is altijd kans dat de 

wratten na behandeling terugkeren.  

De aanpak van genitale wratten is moeizaam en tijdrovend. Alle wratjes moeten één voor één met een 

product aangestipt worden om ze plaatselijk uit te roeien.  

De nieuwste product dat condylomen vernietigt, is imiquimod (Aldara ®). Het is een stof die het eigen 

immuunsysteem stimuleert om het HPV virus, dat de genitale wratten veroorzaakt, te bestrijden. Dit 

middel is verkrijgbaar als crème en is geschikt om zelf thuis te gebruiken. De crème moet 3 keer per 

week worden aangebracht en na 6-10 uur worden verwijderd met water en zeep. Imiquimod kan wat 

langzamer werken dan andere behandelingen; soms duurt de behandeling acht tot tien weken. De 

kans dat de wratten terugkomen is echter kleiner dan met de andere behandelingen. Imiquimod is 

alleen op voorschrift verkrijgbaar.  

Een thuisbehandeling voor condylomen neemt vele weken in beslag. Vaak komen er steeds opnieuw 

wratten opzetten enkele weken nadat ze allemaal verdwenen leken. Bij meer uitgebreide letsels of 

steeds terugkerende wratjes is wegsnijden of een heelkundige  behandeling de enige uitkomst. Deze 

ingreep gebeurt onder algemene anesthesie, soms ook via ruggenprik.  

 

Inschrijving 
U komt op de afgesproken datum en uur naar het ziekenhuis en u laat zich inschrijven aan de 

opnamedienst voor een dagopname. Hiervoor brengt u uw identiteitskaart en SIS-kaart  mee. Neem 

ook al uw thuismedicatie in verpakking en medicatielijst mee zodat we de juiste informatie hebben 

omtrent dosis en toedieningwijze. 

In principe neemt u tijdens de hospitalisatie enkel de medicatie die u ontvangt van de 

verpleegkundige. De thuismedicatie kan gewijzigd zijn. Soms kan het gebeuren dat de verpleegkundige 

de thuismedicatie opvraagt. Vergeet ze dan niet op te halen bij ontslag. 

 

Preoperatieve onderzoeken  
Na overleg met de uroloog moeten bepaalde geneesmiddelen die aspirine bevatten of andere 

bloedverdunnende medicatie gestopt worden! Hoe lang en of u in de plaats een vervangmiddel krijgt 

(onder de vorm van spuitjes) zal door de arts beslist worden. 

Afhankelijk van uw leeftijd en op doktersadvies moet u een aantal preoperatieve onderzoeken 

ondergaan. Dit kan reeds gebeurd zijn vooraleer u in het ziekenhuis werd opgenomen. Deze resultaten 

moet u zeker meebrengen naar het ziekenhuis. Indien dit niet het geval is, zullen deze onderzoeken in 

het ziekenhuis, voorafgaand aan de operatie, nog uitgevoerd worden. 

Meestal worden volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 een bloedafname (door een prik in een ader van de arm); 

 een RX Thorax: dit zijn röntgenopnames van de longen. Dit duurt ongeveer 5 minuten en is 

volledig pijnloos; 
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 een E.C.G. of elektrocardiogram: dit is een film van het hart, die ons informatie geeft over de 

werking van uw hartspier. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is volledig pijnloos. 

 

Preoperatieve voorbereiding 
Vooraleer de operatie kan plaats vinden moet u voorbereid worden: 

 U moet nuchter blijven vanaf 24 uur, omwille van de verdoving die u zal krijgen. Nuchter zijn 

betekent niet eten, niet drinken en niet roken. 

 Vooraleer de ingreep kan plaats vinden moet de operatiestreek (balzak en schaambeen) 

geschoren worden door de verpleegkundige. Dat kan eventueel door u of uw partner kort 

vooraf thuis reeds gebeuren. U moet erop letten dat de wratjes niet beschadigd worden. 

 

De ochtend van de ingreep 
Bij opname in het dagziekenhuis worden de temperatuur, bloeddruk en pols gecontroleerd. 

Zo nodig wordt de schaamstreek geschoren. Dit is volledig pijnloos. 

Let erop dat u zeker nuchter bent vanaf 24 uur, omwille van de verdoving die u zal krijgen. Nuchter 

zijn betekent niet eten, niet drinken en niet roken. 

Vlak vóór vertrek naar de operatiekamer zal u gevraagd worden: 

 te wateren; 

 juwelen, piercings, bril, lenzen, gehoorapparaat, eventuele tandprothese,… te verwijderen; 

 een operatiehemd aan te trekken. 

De verpleegkundige overloopt vervolgens een controlelijst met specifieke informatie voor de 

operatiezaal en bezorgt u eventueel een licht kalmerend geneesmiddel, als voorbereiding op de 

verdoving. 

Daarna brengt men u naar de operatiezaal. In de operatiezaal wordt eerst een infuusleiding (= baxter) 

in de arm geplaatst. 

 

Verloop van de ingreep 
Duur van de ingreep 

U bent een hele tijd weg van uw kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd die u na de operatie 

doorbrengt in de ontwaakruimte. De operatie zelf duurt ongeveer 15 minuten. 

Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt meestal onder volledige narcose maar kan ook via ruggenprik. De beslissing 

gebeurt in overleg met de anesthesist. Bij volledige verdoving wordt u volledig in slaap gedaan. Soms 

gebeurt de ingreep onder gedeeltelijke verdoving (spinale verdoving of ruggenprik). Tussen twee 

wervels wordt er een fijn naaldje ingebracht tot in de ruimte onder het ruggenmerg. Langs dit naaldje 

wordt de lokale verdoving ingespoten. Uw zitvlak en voeten worden warm en na enkele minuten voelt 
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u niets meer in uw onderlichaam en benen. Daarna mag u gaan liggen op de rug. De operatiestreek 

wordt ontsmet en steriel afgedekt. 

Wonde en gebruikte operatietechniek 

Genitale wratten worden na verdoving operatief verwijderd. Er gebeurt een wigvormige excisie en de 

bodem van de wratten worden door middel van elektrocoagulatie behandeld. 

Bij wratjes op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals in de plasbuis of in de anus worden deze soms met 

behulp van een laser weggebrand.  

 

Nazorg 
Onmiddellijk na de ingreep 

Als u van het operatiekwartier op de kamer aankomt, heeft u nog een infuusleiding in de arm, 

waarlangs op vraag, pijnmedicatie kan toegediend worden. 

 

De wondjes zijn aangestipt met Furacine® zalf en soms afgedekt met een steriele kompres. 

 

Uw thuismedicatie mag u na de operatie terug verder nemen. Eén grote uitzondering is de 

bloedverdunner. Na 10 dagen mag u die terug innemen.  

Tip: Breng bij een opname in het ziekenhuis steeds de verpleegkundige op de hoogte van de medicatie 

die u thuis inneemt (breng altijd uw thuismedicatie in verpakking mee en de medicatielijst) en 

vraag of u en wanneer u deze na de operatie terug mag innemen. 

In de loop van de namiddag komt de uroloog nog eerst bij u langs voor controle van de wonde en de 

algemene toestand. Daarna mag u naar huis vertrekken. U moet steeds door iemand afgehaald worden 

aan het ziekenhuis; zelf besturen van de wagen is niet toegestaan. 

 

Verder verloop 

Tot een 3 à 4-tal weken na de ingreep (tot de korstjes van de wondjes verdwenen zijn) kan u best niet 

gaan zwemmen. Ook een lang bad nemen is in die periode af te raden, douchen is wel toegelaten. 

 

Op de plaats waar de wratjes stonden moet de huid verder aangestipt worden met Furacine® zalf.  

 

Ongeveer een maand na de ingreep wordt u verwacht voor een controle raadpleging bij de uroloog. U 

komt dan best met een goed gevulde blaas om de straalkracht te controleren. 
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Ontslag uit het ziekenhuis 
Adviezen voor thuis 

 Geen “onveilige” seks gedurende zes maanden, dus zes maanden condoomgebruik! 

 Het is van belang om de seksuele partners van de laatste zes maanden op de hoogte te brengen 

van een mogelijke besmetting met het virus. Niet iedereen merkt immers de kleine 

bloemkoolachtige gezwelletjes op.  

 Wanneer de wratten na de behandeling weg zijn, betekent dit niet altijd automatisch dat het 

virus uit de huid is. Er blijft daarom een kans bestaan dat de wratten na verloop van tijd weer 

terugkomen. Daarnaast is er uiteraard de kans dat je opnieuw besmet wordt en op die manier 

weer nieuwe wratjes krijgt. Daarom is het belangrijk om de huid regelmatig te controleren op 

eventuele nieuwe letsels en zo nodig ter controle te komen. 

 

Wondzorg 

Zolang er nog wondvocht uit de wondjes komt, is het verstandig deze aan te stippen met Furacine® 

zalf. Als de korstjes van de wondjes zijn afgevallen, is dit niet meer nodig. 

Douchen en baden 

U mag gerust douchen. Zolang de wondjes niet volledig droog zijn, mag u niet in bad of gaan 

zwemmen. 

Tips ter voorkoming van besmetting of uitbreiding  

Enkele tips om de overdracht van genitale wratten te voorkomen. 

• Op het moment van zichtbare genitale wratten is het aan te raden geen geslachtgemeenschap 

te hebben met de partner. Eveneens dient elke vorm van lichamelijk contact met de wratten te 

worden vermeden.  

• Wanneer een condoom wordt gebruikt bij zichtbare genitale wratten op de penis, zal de kans 

op vermenigvuldiging van de wratten groot zijn.  

• Een condoom beschermt alleen het gedeelte waarover hij bedekt is, dus het gebied buiten de 

condoomrand is besmettelijk. 

• Wanneer er geen zichtbare genitale wratten op het lichaam aanwezig zijn, dient toch altijd een 

condoom gebruikt te worden om overdracht van het HPV virus te voorkomen. 

• Op het moment van zichtbare genitale wratten wordt het gebruik van hulpmiddelen en 

seksattributen afgeraden. 

• Op het moment van zichtbare genitale wratten wordt het scheren van de schaamstreek 

afgeraden. Knippen is daarvoor een goed alternatief.  

• Overmatig wassen of gebruik van zeep tijdens zichtbare genitale wratten wordt afgeraden. 

• Op het moment van zichtbare genitale wratten is het verstandig om een handdoek maar één 

keer te gebruiken. 
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Ga na of u, bij uw ontslag uit het dagziekenhuis, over de volgende informatie beschikt: 

• kaartje met afspraak voor de controleraadpleging (na een 4-tal weken); 

• eventueel andere voorschriften of attesten; 

• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering. 

De brief bestemd voor de huisarts wordt door de arts opgestuurd. 

 

Verhinderd 
Als u verhinderd bent voor de operatie, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk  melden aan uw arts. Er kan 

dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien 

u verkouden bent, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de operatie uitgesteld moet worden. Neem in 

dit geval ook even contact op met de raadpleging voor overleg. 

 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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