PATIËNTENINFORMATIE

ABDOMINALE
HEELKUNDE

Anale wratten

WAT ZIJN ANALE WRATTEN?
Anale wratten zijn rozerode wratjes zo
groot als een speldenkop, die zich in
en rond de aars bevinden. Ze kunnen
uitgroeien tot erwtgrote letsels. Ook de
genitale streek kan aangetast worden.
Ze veroorzaken geen pijn maar wel jeuk,
bloeding, slijmverlies en irritatie.
Ze worden veroorzaakt door het humaan
papilloma virus (HPV) en zijn een seksueel
overdraagbare aandoening (SOA).

BEHANDELING
Aangezien het risico op anale kanker
toeneemt, is behandeling noodzakelijk!
Hierbij dient ook de partner te worden
nagekeken.
Kleine wratten, beperkt in aantal, kunnen
plaatselijk behandeld worden met
een zalf of de letsels worden bevroren
(cryotherapie).
Talrijke grotere wratten in de anus moeten
heelkundig behandeld worden. We branden
deze weg onder plaatselijke of algemene
verdoving (coagulatie). Afhankelijk van
de uitgebreidheid kunnen pijnstilling en
hospitalisatie noodzakelijk zijn.
De kans bestaat dat de letsels
heropflakkeren, daarom is een goede
opvolging met herhaalde behandeling
soms noodzakelijk.

HOE KUN JE ANALE WRATTEN
VERMIJDEN?
Anale wratten zijn een seksueel
overdraagbare aandoening. Besmetting
kan zonder anale betrekkingen worden
opgelopen.
De wratten treden vaak op zonder andere
symptomen en kunnen ook bij uw partner
aanwezig zijn zonder dat deze zich ervan
bewust is. Een efficiënte behandeling
doet u dus met twee.
Seksueel contact met slechts één
partner en met condoom verlaagt de
kans op anale wratten aanzienlijk, wat
voor elke andere SOA geldt.

RAADPLEGINGEN
De raadplegingen van de dienst
algemene en abdominale heelkunde
vinden plaats in onze medische centra
in Tienen en Aarschot. Via onderstaande
telefoonnummers kunt u een afspraak
maken.
MC Tienen: (t) 016 80 95 82
MC Aarschot: (t) 016 55 17 11

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
campus mariëndal
t 016 80 90 11 (algemeen nummer)
t 016 80 99 19 (spoedopname)
campus st.-jan
t 016 80 90 11
medisch centrum tienen
t 016 80 95 82
medisch centrum aarschot
t 016 55 17 11
www.rztienen.be
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