Behandeling van wratten
met bleomycine
Dermatologie

Binnenkort worden uw wratten behandeld met bleomycine. In deze brochure leest u
wat bleomycine is en wanneer het gebruikt wordt.
Wat is bleomycine?
Bleomycine is een celremmend middel (cytostaticum) dat ook wordt gebruikt bij de
behandeling van kanker. Echter is dan de dosering veel groter en wordt het via een
infuus toegediend. Bij de behandeling van wratten wordt een minimale dosis gebruikt
die niet schadelijk voor uw gezondheid is.
Voor wie?
De bleomycine behandeling is bedoeld voor mensen met hardnekkige wratten
waarbij ‘andere’ behandelmethoden zoals vloeibare stikstof en anti-wrattentinctuur
niet hebben geholpen. Een bleomycine behandeling mag u niet ondergaan als:
 u zwanger bent of borstvoeding geeft;
 u het fenomeen van Raynaud heeft;
 u suikerziekte heeft en behandeld wordt aan een wondje aan uw voet;
 uw slagaders niet goed werken.
Behandeling
De behandeling is op de polikliniek Dermatologie, zowel op locatie Heerlen als locatie
Brunssum. De verpleegkundige die de behandeling doet draagt een schort, bril,
mondmasker en handschoenen. Dit zijn voorzorgsmaatregelen om verspreiding van
het cytostaticum te beperken.
 Als eerste verwijdert de verpleegkundige de harde eeltlaag van de wrat. Hiervoor

gebruikt ze een speciaal mesje.
 Daarna wordt met behulp van een kleine spuit bleomycine in de wrat gespoten.
 Op de behandelde wrat wordt een pleister geplakt.
De bleomycine is vermengd met een pijnstillend middel. De behandeling zelf is pijnlijk
maar kortdurend.
Na de behandeling
Na de behandeling met bleomycine kan er rondom de wrat een bloedblaar ontstaan.
Prik deze niet open. Hier hoeft u niets aan te doen. U mag paracetamol voor de pijn
nemen. Ook kan de behandelde plek zwart (necrose) worden. Ook dit mag u niet
verwijderen; dit gaat vanzelf. Verder mag u gewoon baden of douchen. Na ongeveer
zes weken komt u terug op de polikliniek
Dermatologie en wordt er gekeken of de behandeling herhaald moet worden.
Let op! Na een bleomycine behandeling aan uw voeten kunt u enkele dagen geen
bezigheden ondernemen waarbij uw voeten intensief worden belast.

| patiënteninformatie

2

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de polikliniek Dermatologie. De telefoonnummers vindt u op
de achterzijde van deze brochure.
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Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan
kunt u bellen met onze afdeling. Wij staan u graag te woord.

Zuyderland Medisch Centrum
Dermatologie
Afspraken polikliniek
Telefoon 088 – 459 9712
Openingstijden polikliniek
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
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Internetadres
www.zuyderland.nl/dermatologie

C909119

Bezoekadres polikliniek
Locatie Heerlen, begane grond / balie 2
Locatie Brunssum, etage 3 / balie 3.02D
Locatie Kerkrade, begane grond
Locatie Sittard-Geleen, meldpunt West 05

