
 
 
 

Praktijkprikkel 13 - 2019 

Incidenten met monochloorazijnzuur 

Zowel het Portaal voor Patientveiligheid als Lareb ontvingen enkele meldingen over 

brandwonden en blaarvorming  na gebruik van monochloorazijnzuur (MCA) voor toepassing bij 

wratten. De meldingen betreffen Wratweg® Lucovitaal, Wrattentinctuur® Apotex en 

monochloorazijnzuur oplossing 768.9mg/g (merkloos, doorgeleverde bereiding).  In alle 

gevallen was het middel gebruikt in de thuissituatie. Twee meldingen betreffen het omvallen 

van het flesje waarbij de flesinhoud de huid bereikt van een kind tussen de 5 en 10 jaar.  

Afgelopen week plaatste Lareb reeds een bericht op haar website met betrekking tot 

monochloorazijnzuur dat zonder recept verkrijgbaar is bij apotheek en drogist. Ook het Portaal 

wijst u graag op de risico’s bij het gebruik van dit middel. Deze waarschuwing wordt ook 

gedeeld met koepelorganisaties van apotheken en drogisten en fabrikanten. 

Risico’s 

Op basis van de meldingen zijn de volgende risico’s gedefinieerd: 

- De monochloorazijnzuur zit bij sommige merken in een verpakking waar de vloeistof 

bij omstoten uit kan lopen. 

- Het middel wordt niet altijd gezien als risicovol waardoor de waarschuwing aan de 

consument  uitblijft.  

- Het advies om de omliggende huid te beschermen met vaseline wordt niet altijd 

toegepast  

en leidt soms tot huidbeschadiging. 

- De informatie op sommige verpakkingen/gebruiksaanwijzingen bevat onvoldoende 

waarschuwing. 

- Het middel mag niet worden toegepast bij ouderdomswratten (verruca seborrhoica), is 

in een enkel geval gebruikt voor deze indicatie en heeft daarbij geleid tot (ernstige) 

brandwonden. 

Klik hier voor uitgebreide achtergrond informatie en de meldingen van Lareb. 

Aanbevelingen 

Het Portaal adviseert op basis van de meldingen en beschikbare informatie de volgende 

maatregelen: 

- Breng uw team op de hoogte van gevaren en breng de consument actief op de hoogte 

bij verkoop. 

- Controleer of het flesje is voorzien van een veilige druppelopzet, waarbij de vloeistof 

bij omstoten niet uit het flesje kan lopen. 

- Kies indien mogelijk een merk met veilige druppelopzet in uw assortiment.  

- Controleer of de verpakking is voorzien van een duidelijke waarschuwing.  

- (Voor koepelorganisaties:) Controleer het advies in richtlijnen en op apotheek.nl*/ 

thuisarts.nl**. Overweeg een waarschuwing op te nemen voor de middelen met MCA. 

https://www.lareb.nl/nl/news/brandwonden-door-monochloorazijnzuur-bij-behandeling-van-wratten/
https://www.lareb.nl/media/3210/signals_2019_monochloorazijnzuur_huidreacties.pdf


 
 
* In de zelfzorgstandaard voor apotheken wordt MCA als 2

e
-keuze middel genoemd. Hierbij zijn geen 

waarschuwingen opgenomen, terwijl in het Informatorium toepassing van MCA in de eerste lijn wordt 

afgeraden.  

** op thuisarts.nl wordt MCA genoemd als voorbeeld van zelfzorgmiddelen, waarvan niet is bewezen 

dat ze helpen, maar ook geen kwaad kunnen. https://www.thuisarts.nl/wratten/ik-heb-last-van-

wratten; https://www.thuisarts.nl/wratten/mijn-kind-heeft-last-van-wratten#hoe-gaan-wratten-weg 
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