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Vragen?
Indien er nog verdere vragen of opmerkingen zijn kan u 
steeds bij het verplegend personeel terecht, wij helpen 
u graag verder.

We wensen uw kind een spoedig herstel toe.
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Infobrochure 
KINDERGENEESKUNDE

Contact

Telefoonnummer kinderafdeling: 056/ 62 31 70 

Secretariaat pediatrie: 056/ 62 35 50

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

Mollusca 
 waterwratjes



Waarom een operatie? / Oorzaken

Mollusca worden verwijderd om besmetting te voorko-
men zowel bij zichzelf als bij andere kinderen.  

Voor de ingreep 

Na raadpleging bij de dermatoloog wordt er een af-
spraak gemaakt om de ingreep te laten doorgaan.
Indien je kindje dagelijks medicatie neemt (bv. Anti-epi-
leptica,…) graag vooraf met de arts bespreken indien je 
deze de dag van opname mag innemen.

Indien uw kindje de dag voor de ingreep of de dag zelf 
koorts (>38’5°) heeft, neemt u het best contact op met 
de behandelende arts.

Op de dag van de ingreep mag u zich aanmelden op de 
dienst inschrijvingen vooraan in het ziekenhuis.

HET IS HEEL BELANGRIJK DAT DE KINDJES 
NUCHTER BINNENKOMEN 
(=niets meer eten of drinken vanaf 24 uur)

 Behandeling

De mollusca worden operatief verwijderd  door de 
dermatoloog.
 

Na de ingreep

Diezelfde dag kunnen ze terug  naar huis. Zonodig pijn-
stilling toedienen. (paracetamol/nurofen dosis 
volgens de bijsluiter) 

Wondjes dagelijks verzorgen met de voorgeschreven 
zalf, tot volledige genezing.

Controle bij de arts is niet altijd noodzakelijk.
Bij twijfel contacteer de arts .

Inleiding

Mollusca zijn wratjes op de huid 
veroorzaakt door een virus. Het is 
zeer besmettelijk maar onschuldig. 
Ze gaan meestal vanzelf terug weg 
binnen de 6 à 12 maanden. 

Kleine kinderen hebben geen afweer 
tegen dit virus en lopen het daardoor 
gemakkelijk op door direct of indirect 
contact met besmette leeftijdgenootjes. 
Er is meer kans op besmetting bij een 
beschadigde huid.

Ze zijn vooral te zien op de romp, 
nek, het gelaat, armen en oksels.


