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Resultaat 
Na 1 behandeling zult u doorgaans al resultaat zien. 
Voor een optimaal resultaat moet de behandeling 
soms herhaald worden naar 2 tot 3 behandelingen. 
 
Voor wie is deze behandeling NIET geschikt? 
Om risico’s uit te sluiten en de behandeling zo veilig 
mogelijk te laten verlopen, komt u helaas niet in 
aanmerking voor een behandeling ingeval van: 

 Zwangerschap; 

 Auto-immuunziekte; 

 Diabetes Mellitus; 

 Ontstekingen in het huidgebied van de wrat; 

 Huidkanker; 

 Overgevoeligheid tegen koudheid. 
 

In deze brochure informeren wij u over de behandeling van 
wratten met cryotherapie. 
 
Cryotherapie (cryo=invriezen) is het lokaal bevriezen van de 
wrat met vloeibare stikstof (-89°C). Hierdoor sterft het 
wratweefsel direct af en wordt deze vervangen door gezond 
weefsel. 
 
De cryotherapie wordt uitgevoerd met de CryoPen.  
De wrat wordt per behandeling tot 2 keer toe tot op de 
millimeter nauwkeurig behandeld. Dit gebeurt onder hoge 
druk (55 bar) via een microfijne applicator. De behandeling is 
nagenoeg pijnloos en duurt enkele seconden. Het grote 
voordeel van deze lokale behandeling is dat omliggend 
gezond weefsel niet wordt aangedaan. De behandeling is erg 
goed geschikt voor kinderen. 
 
Na de behandeling 
Direct na de behandeling kan de wrat door zwelling licht 
gevoelig zijn maar dit zal snel verdwijnen. 
Tot ongeveer 3 dagen na de behandeling is mogelijk een 
verkleuring van de wrat zichtbaar. De roodheid kan 
veranderen naar donkerrood tot zwart.  
 
Er kan ook een korst ontstaan waarbij het belangrijk is om 
NIET te krabben om littekenvorming te voorkomen. Na 
ongeveer 1 tot 2 weken valt de wrat/korst er vanzelf af. De 
huid blijft wel extra gevoelig voor de zon dus bescherm deze 
goed met minimaal zonnebrandfactor 30.  
Na de behandeling kunt u uw dagelijkse bezigheden 
ongestoord oppakken.  
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