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2.1.1.2 Verrucae planae: HPV-3 (10) 

 

• Klein, nauwelijks verheven 

• Meestal talrijk 

• Huidskleurig, gelig tot vrij donker 

• Gelaat > handen > ledematen 

• Inoculatie (Koebnerfenomeen): op plaats van trauma wratjes 

• Vrij therapieresistent 

• DD: acne vulgaris 

• Verspreid dr krabben 

• !Cave littekenvorming bij vernietiging 

• Soms inflamm � DD acne vulgaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3 Verrucae plantares 

a Corn warts: HPV-1 

 

• Doornwratten 

• Klein 

• Meestal voetzolen (soms handen) 

• Lichaamsgewicht erop � diepe penetratie 

• Keratotische scherp begrensd tumortjes 

• Nauwelijks boven huidoppervlak 

• “dochterwratten” 

• Dikwijls pijnlijk 

• DD: eelt 

• Moeilijk te R/ ~ groeien in de diepte 

 

Corn = eksteroog 
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b Mozaïekwratten: HPV-2 

 

• Plaques van ruwe papillomateuze huid 

• Individuele wratten aan de rand 

• Blijven zeer lang bestaan 

• Moeilijk te R/ 

• Vrij pijnloos 

• Groeien perifeer uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4 Wratten bij beenhouwers: HPV-7 

 

• Koude interfereert met bloedsomloop + microtraumata 

 

2.1.1.5 In immuungecompromitteerden (transplant): HPV-2, 4 

 

• Soms HPV-5 (oncogeen) 

 

2.1.1.6 Verrucae filiformis 

 

• Meestal meerdere tot talrijke letsels 

• Langgerekt, smalle inplanting 

• Vooral mannen: virus verspreid dr scheren 

• Baard (door het scheren wordt de infectie verspreid!) 
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2.1.2 Mucosaal 

2.1.2.1 Verrucae anogenitales 

a Condylomata acuminata: HPV-6 (11) 

 

• Vulva, vagina, penis, aars, soms elders 

• Rozerode ‘hanenkammen’achtige tumoren 

• Soms bloemkoolvormig 

• Genitale overdracht, soms manueel 

• Onschuldiger dan condylomata plana ~ geen oncogene virussen 

 

Koilocyten: viraal (HPV) geïnfecteerde cellen 

Ook bij verruca vulgaris maar minder uitgesproken 

Opklaring tss nucleus en membraan ~ cytoplasma 

 

 

 

 

Nucleaire HPV-kleuring 

 

 

 

 

b Condylomata plana: HPV-11 (6) 

 

• Genitale overdracht, soms manueel 

• Vulva, vagina, cervix en penis 

• Vrij vlakke, witgrijze, scherp begrensde letsels 

• Moeilijk zichtbaar � zichtbaarheid verhogen door applicatie van 1-3% azijnzuur, 

plus eventueel toluidineblauw (azijnzuurtest � wit oplichten) 

• HPV 6, 10, 11, 16 en 18 

� HPV 16 en 18 oncogene virussen (cervixca): follow-up 

• Patiënt en partner R/ 

 

Condylomata plana na azijnzuurapplicatie 
 

 

 

 

2.1.2.2 Orale verrucae 

a Verruca vulgaris 

 

• Auto-inoculatie cutane verruca vulgaris (vb handen) 
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b Condylomata acuminata 

 

• Genitale wrat (auto-inoculatie of orogenitaal contact) 

 

 

2.1.3 Behandeling 

 

• Fysisch of cytotoxisch vernietigen 

 

2.1.3.1 Cutaan 

 

• Salicylzuur en andere keratolytica 

� huid rondom beschermen met pasta 

� in hoge concentratie 

• Cryotherapie 

� meest gebruikt 

� bij kleine solitaire letsels op vingers 

� niet bij verrucae plantares 

• Chirurgie 

� laser 

� curettage 

• Bleomycine 

� bv wrat op hiel 

� niet bij verrucae vingers en tenen ~ necrose dr blv aantasting 

� niet bij zwangeren of kinderen 

 

2.1.3.2 Anogenitaal 

 

• Cryotherapie 

• Lasertherapie 

• Coagulatie 

• Podophyllotoxine 

� cytotoxisch 

• Imiquimod (Aldara®) 

� immuunmodulator 

� ok vr M. Bowen 

� eigen immuniteit opwekken 

 

Opmerking:  

Recent HPV vaccin 
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2.2. Mollusca contagiosa 
 

• ‘Parelwratten’ 

• DNA Pox virus 

• Frequentie is sterk gestegen sinds de pokkenvaccinatie is afgeschaft 

• Kunnen in groot aantal voorkomen bij atopische dermatitis ~ onderliggende factor: 

huidbarrière verstoord 

• Bij AIDS soms ++++ 

• Ook bij immuunsuppressie 

• R/ curettage (na applicatie Emla®crème ~ verdovend)of cryotherapie 

 

Glanzende bolvormige papeltjes met 

centrale inzinking 

 

 

 

 

 

 

 

    Wratvirus 

 

 

   

Huidbarrière verstoord  Atopische dermatitis 

 

 

 

 

Accumulatie van viruspartikels in de cel 

 

 

 

 


