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Basic Suturing
course
‘De ware chirurg ken ik niet aan de wijze waarop hij
snijdt, maar aan die waarop hij hecht.’
J.von Mikulicz (1850-1905)

Introductie door dr. W.J.H.J. Meijerink
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Voorwoord
Waarde Cursisten,
Geweldig dat u ervoor heeft gekozen deel te nemen aan de Basic Suturing

verplaatsen wij ons naar de snijzaal in de Medische Faculteit, alwaar de

Course (BSC), Deze cursus is in nauwe samenwerking met de afdelingen

geoefende hechttechnieken op fresh frozen lichamen geoefend kunnen

Heelkunde en Plastische Chirurgie van het VUmc ontwikkeld door
co-assistenten voor co-assistenten en arts-assistenten.
Als toekomstig medisch expert wordt van u verwacht
bekwaam te zijn met veel geneeskundige kennis
en kunde. Ter aanvulling op het reguliere hecht-

worden. De vierde avond, wederom in de snijzaal, vindt het
tentamen plaats. Na het succesvol afleggen van het
tentamen bestaande uit theorie en praktijk wordt u
bekwaam en kundig geacht en ontvangt u het
‘Basic Suturing Course’ certificaat.

onderwijs hebben wij deze cursus opgezet

Repetitio est mater studiorum

volgens het ‘teacher-teacher’-principe. Artsassistenten en co-assistenten zijn opgeleid

Het is essentieel dat u zich goed voorbereidt

door chirurgen en geven les aan cursisten,

op het tentamen door veel te oefenen! Om

waarvan enkelen de volgende cursus les

u hierbij te assisteren zijn achtergrond-

geven aan nieuwe cursisten.

kennis over instrumentaria en illustraties
van alle knopen die in het practicum aan de

Prof. dr. H.J. Bonjer (chirurg, hoofd afdeling

orde gekomen zijn komen weergegeven. Er

heelkunde VUmc), dr. W.J.H.J. Meijerink (GI-

wordt van u verwacht de verschillende

chirurg), drs. M.B. Bouman (plastisch chirurg)

knopen blind uit te kunnen voeren, indien u

zullen namens de betrokken afdelingen toezien
op de kwaliteit van de cursus. Tevens zullen zij
aan het einde van de cursus de examinering
superviseren.
De cursus omvat vier dagen. De eerste dag komen
verscheidene knooptechnieken aan bod, waarna u gedurende twee

aan het tentamen participeert. Gebruik deze
cursus als een unieke kans om actief met
hechten en knopen bezig te zijn. Deze cursus
berust allereerst op zelfwerkzaamheid.
Namens de gehele organisatie wensen wij u een
leerzame en succesvolle cursus!

weken oefenmateriaal mee naar huis krijgt.
Met vriendelijke groet,
Tijdens de tweede les krijgt u uitleg over hechtmaterialen en -technieken.
Wederom krijgt u twee weken de gelegenheid te oefenen. De derde les

Thomas Koedam, Pauline Ostendorf, Jocelyne Peters,
Niek van Regteren en Jorn Meekel

Afb. naar: Traité complet de l'anatomie de l'homme omprenant
la médecine opératoire, Bourgery. Universiteit Heidelberg
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Sectie 1

Inleiding
‘An expert is a man who has made all possible mistakes in a very
narrow field.’

V OORKENNIS , INHOUD CURSUSTAS EN ACHTER-

Niels Bohr (1885-1962)

1.

De student kan op de juiste manier steriele handschoenen
aantrekken.

2.

De student kan het handenwassen-protocol op de juiste
manier uitvoeren. Zie hiervoor: http://vumc.mediacore.tv/
media/wasinstructie.

3.

De student weet het protocol ‘Protocol prik-, snij- en spataccidenten’ te vinden (later in dit iBook) en kan hiernaar
handelen.

4.

De student benoemt de instrumentaria op de juiste manier.

5.

De student kent het verschil in gebruik tussen het anatomisch
en chirurgisch pincet.

GROND HECHTEN EN KNOPEN

Uitleg instrumentaria
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Inhoud cursustas
De meegekregen box bevat alle benodigde instrumenten om de cursus
te kunnen volbrengen. Gelieve zorgvuldig met deze spullen om te
gaan. Hier volgt een kleine uiteenzetting van het instrumentaria en enkele tips in het gebruik ervan.
De hechtset bestaat uit een aantal hechtdraden, instrumentaria, een
knoopplank en een skinpad.

3. Chirurgische schaar:
Er zijn verschillende scharen. Goede
hantering en techniek is het belangrijkste.
4. Mayo-Hegar Naaldvoerder
De naaldvoerder wordt gebruikt om
de hechtnaald vast te klemmen om
een wond te hechten. De bek van de
naaldvoerder bestaat uit profiel om extra grip te hebben. Deze
naaldvoerder wordt vastgehouden als een schaar. Het sluitsysteem ‘cremaillere’ nabij de ogen wordt gebruikt om de naald continu geklemd te houden.

1. Anatomische pincet
Pincetten dienen om materiaal stevigv a s t te houden. Het anatomische pincet heeft een bek met ribbels, wat leidt tot kneuzing van het
weefsel. Daarom wordt dit pincet gebruikt voor hanteren hechtnaald of
verwijderen van corpora aliena, en niet voor weefsel. De cursusbox bevat geen anatomisch pincet.

5. Skinpad
Een kunststof mat om het hechten van
de huid te simuleren.

6. Knoopplank
Plank met touw om te oefenen met de
hand of naaldvoerder te knopen.
2. Chirurgisch pincet
Het chirurgische pincet heeft een bek met een een tand. Dit zorgt voor
minder kneuzing en betere grip van het weefsel.
5

Sectie 2

Geschiedenis
‘There is no past or future. Using tenses to divide time is like
making chalk marks on water.’

L EERDOEL
1.

Janet Frame (1924-2004)

Afb. naar: Traité complet de l'anatomie de l'homme omprenant
la médecine opératoire, Bourgery. Universiteit Heidelberg

De student heeft enige kennis over de geschiedenis en het
ontstaan van het hechten en knopen.
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Wondgenezing
Het verschil tussen wondgenezing per primam intentionem (schoon en
droog) en per secundam intentionem (vochtig en vies) werd als eerst
beschreven door de Griekse Hippocrates van Kos (460-377 v. Chr.).
Later volgden de Romeinse Celsus (25 v. Chr. - 50 n. Chr.)
en de Romeinse Claudius Galenus (131-201 n. Chr.)
hem op in deze ideeën. Alleen hielden zij de leer
van de humores (lichaamssappen) aan. Een verstoring in de balans van de lichaamssappen
zou ziekten veroorzaken. Galenus koppelde
eveneens koud/warm en vochtig/droog aan

dens de strijd werd opgelopen werd vaak voor open wondbehandeling
gekozen. Dit soort wonden zijn vaak gecontamineerd in tegenstelling
tot wonden veroorzaakt gedurende behandeling in het ziekenhuis.
De Duitse chirurg Paul Leopold Friedrich (1864-1916) bedacht de mogelijkheid van het omvormen van ‘out-of-hospital’ wonden door
middel van wondexcisie tot primaire wonden. Hiervoor
hield hij de arbitraire grens van zes uur aan. Zo kon
vervolgens de wond per prima intentioneel gesloten
worden.
Hechtmateriaal

deze leer, waarop de visie van wondgene-

In de oudheid al werden natuurlijke (resor-

zing werd gebaseerd.

beerbare) vormen van hechtmateriaal ge-

Instrumentaria en hechttechnieken uit die
tijd zijn weinig anders dan wat er op dit
moment in de praktijk wordt gebruikt. Het
type hechtdraden is echter fors veranderd. In die tijd werden draden gebruikt
van plantaardige en dierlijke producten als
katoen, hennep, zijde en darm, pezen en
leer.
In de daaropvolgende periode bleef de discussie
over de keuze voor open dan wel gesloten wondbehandeling voortduren. Daar veel wonden in die tijd tij-

Afb. naar: Traité complet de l'anatomie de l'homme omprenant
la médecine opératoire, Bourgery. Universiteit Heidelberg

bruikt. De Romeinen gebruikten bijvoorbeeld
kaken van een bepaald type mieren om de
huid naar elkaar te brengen (zie beeldcitaat). Bij gebruik van hechtdraden kon, zoals
eerder beschreven, worden gekozen voor
plantaardig of dierlijk materiaal. Tevens werd
metaaldraad gebruikt.
Professionals door de jaren heen verwachten
tegenstrijdige eigenschappen van hechtraden. Zo
wordt een grote mate van treksterkte verwacht, terwijl de de draad zo dun mogelijk moet zijn. De draad
moet glad en beweeglijk door de huid kunnen glijden, ech8

ter toch knoop vast zijn. Daarnaast zijn de meeste hechtingen van tijdelijke aard. Dat leidt er toe dat ze gemakkelijk te verwijderen moeten zijn
of zelfs op moeten kunnen lossen.

Naalden
Uit de omgeving werden de instrumentaria vervaardigd. In de oudheid
gebeurde dit vanuit natuurlijk materiaal als bot, vuursteen en doornen.

Ondanks dat oplosbare draden niet alleen van deze tijd zijn (catgut,

Later ging men over tot het slijpen van naalden in verscheidene vor-

leer en pezen), leidden ze vroeger in grotere mate tot problemen. Ze

men.

leidden tot een sterke reactie van de huid, kennen een grote mate van
infectiegevoeligheid en desintegreren snel. Hoewel zijde qua sterkte,
souplesse en gladheid de beste keuze was, wordt het langzaam afgebroken en kan het leiden tot fistels.

De eerste naaldhouders zijn terug te voeren naar de negentiende
eeuw. Het eerste patent op atraumatische naalden dateert uit eind negentiende eeuw. Enkele decennia later werden deze pas industrieel
vervaardigd.

Medisch belangrijke uitvindingen als de narcose (1846) en antiseptische middelen (1869) vergrootten de mogelijkheden. Zo kon catgut,
een infectiegevoelig hechtmateriaal welke is vervaardigd uit de submucosa van de dunne darm in toenemende mate worden gebruikt.
Kunstmatige vezels vinden hun oorsprong in de
19e eeuw, in eerste instantie
voor het gebruik in de textielindustrie. Nylon werd
in 1940 ontwikkeld en al
snel in de chirurgie gebruikt. Vanaf 1970 werden synthetische oplosbare hechtdraden in gebruik
genomen.

Army ants, werden door de Romeinen gebruikt als hechting
Beeldcitaat: Healing Seekers - Army Surgery Ant and Stitches
https://www.youtube.com/watch?v=EK65_PpEVzA
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Sectie 3

Heden
‘Everything must be made as simple as possible. But not simpler.’

C ONVENTIONEEL HECHTEN , DRADEN , NAALDEN

Albert Einstein (1879-1955)

1.

De student weet vier verschillende mogelijkheden te noemen
voor het sluiten van een huidwond.

2.

Student kan twee functies van conventioneel hechtmateriaal
noemen.

3.

De student kan a.d.h.v. een casus een weloverwogen keuze
maken tussen de verschillende mogelijkheden voor het sluiten
van een huidwond.

4.

De student weet het verschil tussen enkel gearmeerd, dubbel
gearmeerd, losse draden en loops.

5.

De student kan drie verschillende materialen noemen waar
hechtdraad van gemaakt kan worden en kan van ieder
voorbeeld voor- en/of nadelen noemen voor het gebruik.

6.

De student kan minstens zes verschillen opsommen tussen
een polyfilamente draad en een monofilamente draad.

7.

De student weet dat er twee indelingen bestaan om de
diameter van de draad aan te geven en hoe deze in de praktijk
gebruikt worden (NB de USP-/EP-waarden dienen niet uit het
hoofd te worden geleerd).

8.

De student begrijpt het principe van de treksterkte van een
draad, en kan aangeven waar zich het zwakste punt van de

Afb. naar: Traité complet de l'anatomie de l'homme omprenant
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9.

De student kan drie factoren noemen welke invloed hebben op

Mogelijkheden sluiten van de huid

Hechtmateriaal

Het sluiten van de huid kan door middel van verschillende manieren

Conventioneel

worden bereikt, zoals ook in het vorige hoofdstuk viel te lezen. Gebruik

Het voornaamste verschil in typen conventioneel hechtmateriaal is het

van conventionele hechtingen is het bekendst. Echter kan ook worden

al dan niet vastzitten van de draad aan de naald. Indien de draad vast

gekozen voor huidstrips, weefsellijm of het mechanisch hechten van de

zit aan de naald, wordt deze eenmalig gebruikt. Zodoende zal de naald

huid (agraves). Gebruik van verschillende methoden dient hetzelfde

immer scherp zijn. Er kan worden gekozen uit enkel-, dubbel- en loop

doel, namelijk approximeren (samenbrengen) van de huid. Op deze wij-

gearmeerd hechtdraad. Een naald met een oog daarentegen kan op-

ze kan het weefsel herstellen. Tevens is het mogelijk om op verschillen-

nieuw worden gebruikt. Hiervoor worden ligaturen (losse draden) ge-

de manieren bloedvaten te ligeren.

hanteerd. Ligeren van bloedvaten kan hiermee geschieden, alsook het
sluiten van diepe lagen dan wel de huid. Afhankelijk van het te approxi-

Klik opzij voor de vier verschillende mogelijkheden voor het sluiten van de huid

meren weefsel wordt gekozen voor een bepaalde naald en type draad.

Enkel gearmeerd

Dubbel gearmeerd

Conventioneel hechtmateriaal
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Vicryl#/media/
File:Vicryl_surgical_suture_3-0.31mm.70cm_03.JPG/

Loop gearmeerd

Ligatuur

Voor meer informatie
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Monofilament

Categorisatie van verschillende typen draden kan aan de hand van

Multifilament

grondstof, samenstelling of resorptie. Indien draden absorbeerbaar zijn

Voordelen

(door middel van hydrolyse), kan de duur hiervan verschillen. In toene-

Gladde weefselpassage

Sterk

Inert

Laag ‘memory-effect’,
waardoor beter te hanteren

mende mate worden synthetische draden gebruikt, daar deze tot minten van de pezen en sluiten van het sternum kan geschieden met be-

Stabielere knoop

hulp van staaldraad. Hierbij valt weinig tot geen weefselreactie te ver-

Nadelen

wachten.

Meer weefselschade bij
passage

Zwak
Hoog ‘memory-effect’,
waardoor moeilijk te knopen

der weefselreactie leiden dan draden van biologisch materiaal. Hech-

Mono-/multifilament
Hechtmateriaal kan uit één of meerdere draden bestaan. Monofilament

Hoger infectierisico

(één draad) is geschikt voor hechten van de huid of doorlopende hechtingen. Multifilament (meerdere draden) kan op verschillende manieren

Gaat gemakkelijk los

worden opgebouwd; getwijnd of gevlochten.

Treksterkte
nog 50%

Absorptietijd

Mono-/
multifilament

Locatie

Short term

5-7 dagen

42 dagen

Multi

KNO, kind

Mid term

15-21 dagen

60-90 dagen

Multi

Subcutis

Long term

28-35 dagen

180 dagen

Mono

Inwendig

Ultralong

90 dagen

13 maanden

Mono

Fascie

Klik op de draden voor de beschrijving
van het type draad!
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Eigenschap hechtdraad

Omschrijving

1. Diameter

Gehandteerde indelingen:
• United States Pharmacopoeia (USP): Hogere USP = kleinere draaddiameter;
• European Pharmacopoeia (EP): lagere EP = kleinere draaddiameter;
Bepalen EP: minimum thread diameter vermenigvuldigd met tien.

2. Lineaire treksterkte

Materiaal, diameter en structuur bepalen de lineaire treksterkte.

3. Treksterkte knoop

Indien trekkracht wordt uitgeoefend op de draad dan is het de knoop het meest kwetsbaar.

4. Knoopvastheid

Vastheid knoop wordt bepaald door techniek van kopen, de structuur en het oppervlak van de draad. Fixatie van de
knoop kan ‘slippen’ voorkomen.

5. Flexibiliteit

Materiaal, diameter en structuur bepalen, gelijk als aan de lineaire treksterkte, de flexibiliteit van een draad. Ligeren
van bloedvaten en approximeren van weefsel wordt vereenvoudigd door een flexibele draad.

6. Elasticiteit

Niet-elastische draden deformeren na uitstrekken van de draad. Elastische draden veren terug.

7. Draad oppervlakte

Knoopvastheid, knoopeigenschappen en weefselpassage worden beïnvloedt door oppervlakte, coating, structuur en
materiaal van de draad.

8. Weefselreactie

Hoeveelheid en type draad en additionele coating bepalen weefselreactie.

Naar: Handleiding ‘hechten en knopen’ voor de coassistent. Klinisch training centrum VUmc Januari 2012
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Intermezzo - Conversietabel hechtdraden, geen leerstof!
Mateeriaal

Ethicon

Covidien

Diameter hechtdraden.

B.Braun

Glycolide en εcaprolacton

Monocryl

Caprosyn/Biosyn

Monosyn

Polyglycolzuur

Vicryl

Polysorb

Safil

Polydioxanon

PDS11

-

Monoplus

Nylon

Ethilon

Monosof/Dermalon

Dafilon

Polypropeen

Prolene

Surgipro/Surgilene

Premilene

https://silverglide.com.au/silverglide-sutures/

USP

EP

Diameter (mm)
Min

Max

11-0
10-0
9-0
8-0
7-0
6-0
5-0
4-0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
1
1,5

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,07
0,10
0,15

0,019
0,029
0,039
0,049
0,069
0,099
0,149
0,199

3-0

2

0,20

0,249

2-0
0
1
2
3
4
5
6
7

2,5
3
4
5
6
7
8
9
10

0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

0,299
0,399
0,499
0,599
0,699
0,799
0,899
0,999
1,099
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Naaldeigenschappen
Tijdens het hechten dient de naald dermate flexibel te zijn dat deze
niet breekt. Doch is het van belang dat de naald niet buigt. Weerstand van de naald tijdens het hechten bepaalt het weefseltrauma.
Deze weerstand wordt beïnvloed door de vorm, het lichaam en de
Progressief gebogen (microchirurgie)

tip van de naald en de aan- of afwezigheid van een oog aan de
Naaldtip

naald.

Op de volgende pagina worden aan de hand van een interactieve afbeelding de verschillende typen naaldtips toegelicht.
Lichaam van de naald
Naaldoog
Losse draden wekken tijdens het hechten een hogere weerstand op en
Ovaal

Driehoekig

zijn daardoor traumatisch. Draden vast aan de naald snijden met minder weefselschade door de huid en zijn atraumatisch.

Naaldvorm

Recht (huid)

Gebogen

Urologie

Gastro- intestinaal

Vasculair/huid

Oogheelkunde

Traumatische naald (losse draad)

Atraumatische naald (vaste16draad)

Verschillende naaldtips. Klik op de BUTTONS om in te zoomen en voor meer informatie!

Blunt

Trocar

Taper, short cutting tip

Reverse cutting

Reverse cutting

Conventional cutting

Taper Point

Lancet
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Naaldafmetingen"
Onderstaande afbeelding toont de verschillende afmetingen die aan de
naald kunnen worden afgelezen.

Koordelengte
Naaldpunt
Basis van de naald

Straal

Naaldlengte

Naalddiameter
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Sectie 4

Knooptechniek
"When you reach the end of your rope, tie a knot and hang on."

K NOPEN : THEORIE / PRAKTIJK

Abraham Lincoln (1809-1861)

Theorie:
1.

De student kent het belang van knopen zonder instrumentaria.

2.

De student kent de simpele knoop, de platte knoop en de
chirurgische knoop en het principe van de diepe knoop.

3.

De student begrijpt het verschil tussen een platte en een
oudewijvenknoop. Daarnaast kent de student het belang van
het kruisen van de handen tijdens het knopen.

Praktijk:

Het overgrote deel van de mensen knoopt hun veters onjuist.

4.

De student kan (blind) zowel met links als rechts een
bovenhandse en een onderhandse knoop leggen m.b.v. de
knoopplank.

5.

De student kan laten zien hoe er met één hand of met twee
handen een simpele en een platte knoop bereikt kan worden.

6.

De student kan (blind) een chirurgische knoop met de hand
leggen.

7.

De student kan een diepe knoop met de hand leggen door een
knoop te laten glijden en vervolgens te ‘locken’.

8.

De student kan de platte knoop en de chirurgische knoop met
behulp van instrumentaria uitvoeren.

9.

De student kan met dik draad knopen over de naaldvoerder.

Dit is al jong zo aangeleerd. Zie hier, hoe de veters geknoopt
dienen te worden, want:
‘Wie het kleine niet eert, doet het grote verkeerd!’
"

Beeldcitaat: How to tie your shoes. Terry Moore. Ted Talks.
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Platte knoop
Platte knoop met de hand

Platte knoop met de naaldvoerder

Onderhandse techniek

Onderhandse techniek

(klik op de afbeelding voor uitleg)

(klik op de afbeelding voor uitleg)

Bovenhandse techniek

Bovenhandse techniek

(klik op de afbeelding voor uitleg)

(klik op de afbeelding voor uitleg)
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Chirurgische knoop
Chirurgische knoop met de hand

Chirurgische knoop met de naaldvoerder

Onder- en bovenhandse techniek

Onderhandse techniek

(klik op de afbeelding voor uitleg)

(klik op de afbeelding voor uitleg)

Bovenhandse techniek

Bovenhandse techniek

(klik op de afbeelding voor uitleg)

(klik op de afbeelding voor uitleg)
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Glijknoop
Glijknoop met de hand

Onderhandse techniek
(klik op de afbeelding voor uitleg)

Bovenhandse techniek
(klik op de afbeelding voor uitleg)

23

Sectie 5

Prikaccident
‘Prayer indeed is good, but while calling on the gods a man should
himself lend a hand.’
Hippocrates (460-380 v.Chr)

W AT TE DOEN BIJ :
Prik, Snij – en Spat Accidenten met humaan bloed, weefsel en
vocht* in verband met Hepatitis B, Hepatitis C en H.I.V. besmetting
Altijd direct melden bij de dienst Arbo – en Milieu
Voor VUmc:
Telefoonnummer: 89008
Buiten kantoortijden is een bedrijfsarts van de Arbo-dienst bereikbaar via de meldkamer: Telefoon: 44330/44613

W AT KUNT U ZELF DOEN :
1. Wond goed laten doorbloeden of uitknijpen
2. Wond afspoelen met water
3. Wond desinfecteren met jodium – of chloorhexidinetinctuur
* Risicomateriaal
1. Bloed
2. Punctie of drainage vocht
3. Vaginaalvocht
4. Semen
5. Slijm bij tand – of mondheelkundige procedures
6. Alle secreta en excreta, zichtbaar vermengd met bloed
7. Niet gefixeerde weefsels of organen (fresh-frozen)
8. Cellijnen, weefsel – en orgaanculturen [mogelijk] besmet met
bloedoverdraagbare virussen
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Dankwoord
Afdeling Heelkunde

Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen

Prof. dr. H.J. Bonjer
Dank voor de continue steun en financiële middelen die u beschikbaar heeft
gesteld om dit project te realiseren. U bent een graag geziene gast/supervisor.
Ron de Hoon
Ron, de lijm van de afdeling. Je steun, lobby en visie zijn van onmisbare en
inspirerende waarde. Daarnaast worden goede gesprekken, gastvrijheid,
je overheerlijke stoofschotel met Belgisch bier zeer gewaardeerd!

Eliane Kaaij
Eliane, jij ziet nooit beren op de weg, alleen maar mogelijkheden. Enorm bedankt voor alle moeite die je bereid bent te doen om het fresh-frozen onderdeel mogelijk te maken.
Prof. dr. H.J. Groenewegen, drs. M.W. van Emden
Wederom bedankt voor de steun, het vertrouwen en de investeringen. Eerst
VUsap en nu de BSC. Wij hopen dat we nog jaren samen vooruit kunnen,
en dat de investeringen zich gaat terug betalen!

Basic Suturing Course Commissie
Dr. W.J.H.J. Meijerink
Enorm bedankt voor de bereidheid dit project te superviseren. Voor
de BSC kunt u, overigens regelmatig ‘s avonds laat, immer tijd vrijmaken. Naar te hopen dient de BSC als een solide basis voor de reeds
succesvolle ‘Advance Suturing Course’.
Drs. M.B. Bouman
De plastische chirurgie is bij uitstek het specialisme dat zicht toespitst
op de cutane hechtingen. Dank voor uw inzichten en supervisie in aanloop naar de pilot. Graag scherpen we in de nabije toekomst de cursus verder aan omwille van onderwijs aan A(N)IOSen te realiseren.

Mobile Learning Initiative (digitale leeromgeving)
Dr. J.H. Bretschneider
Jochen, wat fijn dat wij elkaar hebben leren kennen. Een pionier in
het digitale vak! Mobile Learning Initiative is een geweldig vooruitstrevend project en wij zijn blij dat wij hier deel van uit mogen maken.
Dank voor alle steun zover!
Vincent Steeman
Vincent, bedankt voor de opnames! Je ideeën en montage hebben ervoor gezorgd dat de films een mooi visitekaartje en duidelijke ondersteuning vormen voor deze cursus.
Partners of industry

IOO VUmc school of medical sciences
Hester Daelmans: Bedankt voor de overleggen en het boek Praktisch Vaardigheden. Wellicht is de cursus op een later tijdstip geschikt om te implementeren in het curriculum.
Menno Visser: Bedankt voor het reviseren van onze handleiding.

Patrick Juch (BBraun), Andy Hessler (BBraun), Dorine Zonneveld (Covidien), Jan van Osch (Covidien) en Reinier Roland (Ethicon).
Dank voor alle geheel vrijblijvende schenkingen en kortingen op instrumentaria. Daarnaast dank voor de adviezen bij de tentamenvragen. Tot snel!
Allen enorm bedankt, want zonder jullie bestaat er geen BSC!
Vriendelijke groeten,
Thomas Koedam, Pauline Ostendorf, Jocelyne Peters,
Niek van Regteren en Jorn Meekel
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wondhechting. Ned Tijdschr Geneeskde
1998;142(9)
• De Jongh TOH, Buis J, Daelmans HEM, Dekker
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2012;32:165-174
• Handleiding ‘hechten en knopen’ voor de coassistent. Klinisch training centrum VUmc Januari 2012
• Instructieboek ‘Hechten en knopen’, BBraun

• Gebruikte afbeeldingen en video’s zijn zelf vervaardigd tenzij anders vermeld.
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