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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 
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Behandeling met duct 
tape voor voetwratten
In overleg met uw dermatoloog heeft u besloten tot een aanvullende behandeling met 
duct tape. In deze folder kunt u informatie hierover vinden. Meer informatie ontvangt u 
zo nodig van de dermatoloog.

Voor wie is deze behandeling bedoeld?
Patiënten met hardnekkige voetwratten die onvoldoende reageren op de gebruikelijke 
methoden zoals vloeibare stikstof en anti-wrattentinctuur.

Wat houdt de behandeling in?
De voetwrat wordt afgeplakt met duct tape. Dit is een kleefpleister of klussentape die 
verkrijgbaar is bij de bouwmarkt. De duct tape is in Nederland niet onder de naam ‘duct 
tape’ leverbaar. Wel kunt u onder andere de duct tape ‘Powertape’ van het merk Pattex 
kopen. U gaat als volgt te werk:
• Knip de tape net iets groter dan de wrat op maat. 
• Plak de tape over de wrat en laat dit vervolgens 6 dagen zitten.
• Daarna verwijdert u de pleister.
• Week de wrat vervolgens in water en schuur daarna de hoornlaag zoveel mogelijk 

van de wrat af met een nieuw stukje fijn schuurpapier.
• De aansluitende nacht mag u de wrat niet afdekken
• De volgende ochtend brengt u opnieuw duct tape aan voor 6 dagen en herhaalt u de 

rest van de behandeling zoals hierboven beschreven.

Werking duct tape
De precieze werking is nog onbekend. Waarschijnlijk veroorzaakt de lijm van de pleister 
een irritatiereactie waardoor het afweersysteem het wrattenvirus sneller kan herkennen 
en onschadelijk kan maken. Hiermee zal ook de huid herstellen.

Wat zijn de resultaten van de behandeling?
De kans op succes ligt tussen 60 en 70%. De wrat zal pas na 4 tot 6 weken behandeling 
verdwijnen. Littekens treden niet op.

Wat zijn de bijwerkingen of nadelen van deze behandeling?
Deze behandeling is onschuldig en pijnloos. Bijwerkingen zijn niet te verwachten. 

Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen?
Bij tekenen van een overgevoeligheidsreactie voor de pleister (roodheid, jeuk en 
zwelling) moet u met deze behandeling stoppen.
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Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust aan de 
behandelend dermatoloog.

Wanneer contact opnemen?
Neem bij problemen (zoals bloeding, hevige pijn, zwelling) contact op met het 
ziekenhuis:

Polikliniek Dermatologie van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur 
• route 146
• tel: 055 – 581 81 55

Buiten deze tijden en in het weekend alleen bij ernstige problemen: 
• Centrale Gelre ziekenhuizen Apeldoorn: tel.055 - 581 81 81,
• vragen naar de dienstdoende dermatoloog


