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

V OORKENNIS , INHOUD CURSUSTAS EN ACHTERGROND HECHTEN EN KNOPEN

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.

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 stevig vast te houden. Het anatomische
pincet heeft een bek met ribbeltjes, leidend tot weefselkneuzing. Daarom wordt dit pincet gebruikt voor hanteren hechtnaald of verwijderen
van corpora aliena, en niet voor weefsel. De cursustas 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.
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Sectie 2

Wondverzorging
‘Be careful about reading health books. You may die of a misprint.’

A NAMNESE , LICHAMELIJK ONDERZOEK , INSTRUMENTARIA , ANESTHESIE , WONDTOILET / DEBRIDEMENT

Mark Twain (1835-1910)
1.

De student kan vijf onderdelen uit de anamnese benoemen
welke relevant zijn voor de beoordeling en behandeling van
een huidwond en kan uitleggen wat het belang hiervan is.

2.

De student kan minstens vijf aspecten opnoemen waar op
gelet wordt tijdens het lichamelijk onderzoek bij een huidwond.

3.

De student weet hoe, waarmee en met welke maximale
dosering een wond verdoofd mag worden alvorens gehecht
kan worden.

4.

De student weet wanneer en hoe er een wondtoilet/
debridement uitgevoerd moet worden.

5.

De student kan drie verschillende soorten desinfectiemiddelen
noemen en uitleggen hoe deze toegepast kunnen worden bij
de decontaminatie van een wond.

6.

De student kan opsommen welke materialen en instrumentaria
er klaar gelegd dienen te worden voor het hechten van een
huidwond.
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Indien een gewonde patiënt zich aandient, zal eerst de algemene

vormen een contra-indicatie voor het gebruik van lidocaïne. Patiënten

toestand beoordeeld moeten worden. Let hierbij met name op het

met diabetes mellitus of hypertensie en patiënten die β-blokkers,

bloedverlies.

tricyclische antidepressiva, MAO-remmers of fenothiazinen gebruiken

Anamnese

dienen bij voorkeur geen adrenaline toegediend te krijgen.
Veelvoorkomende en bij de patiënt bekende allergieën dienen altijd uit
Vervolgens zal de anamnese worden afgenomen. Tijdens de
anamnese komen verschillende onderwerpen aanbod, zoals het
traumamechanisme, het tijdsbeloop en medische zaken als voorgeschiedenis, medicatie, allergieën en tetanus status.
Mechanisme van trauma
Indien de wond is ontstaan door een beet (humaan of dierlijk) is deze
immer geïnfecteerd. De wond dient dan niet gehecht te worden,
aangezien de bacterieen in de wond ‘opgesloten’ kunnen worden. In
navolging hiervan kan dan een absces ontstaan. Tetanusprofylaxe
dient overwogen te worden wanneer een wond in contact is gekomen
met straatvuil.
Tijdsbeloop
Na zes uur dienen wonden niet meer te worden gehecht aangezien de
kans op infectie toeneemt. Echter blijkt dat wonden in gelaat of schone

te worden gevraagd. De consequenties kunnen ernstig zijn. Vraag in
ieder geval altijd naar allergieën voor jodium, pleisters, anesthetica,
antibiotica en andere medicatie.
Tetanus
Clostridium tetani, de tetanusbacterie leeft in aarde en vuil op straat.
Wonden welke in aanraking zijn gekomen met straatvuil of aarde
kunnen deze bacterie bij zich dragen. De toxines van deze bacterie
kunnen ernstige spierkrampen veroorzaken. Incubatieperiode bedraagt
drie tot 21 dagen. Na besmetting ligt de mortaliteit van tetanus
ongeveer op 40%. Vermenigvuldiging van de tetanusbacterie kan
alleen plaatsvinden in anerobe omgevingen zoals in diepe wonden.
Lees meer over tetanus in een later deel van dit iBook (Nazorg).
Lichamelijk onderzoek

wonden over het algemeen na zes uur nog gehecht kunnen worden,

De volgende stap is het lichamelijk onderzoek. Om inspectie mogelijk

resulterend in een fraai litteken.

te maken kan worden gespoeld met fysiologisch zout. Tijdens inspectie

Voorgeschiedenis, medicatie en allergieen
Lidocaïne al of niet in combinatie met adrenaline wordt geregeld
gebruikt als anestheticum. Hartrtimestoornissen en ernstig hartfalen

dient men op een aantal punten te letten. Deze zijn in de tabel op de
volgende pagina terug te vinden. Letsels waarbij de wond dieper gaat
dan de subcutis dienen te worden verwezen naar de specialist.
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Wondinspectie
Aspect

Omschrijving

Diepte wond

Cutis, subcutis, facie, spieren

Wondranden

Scherp of rafelig

Vitaliteit weefsel

Vitaal, gekneusd, necrotisch

Contaminatie

Vervuild weefsel of corpora aliena in de wond

Overig letsel

Zenuw-, pees- of vaatletsel

Fysiologie en genezing wond
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Anesthesie
Indien mogelijk wordt het wondtoilet en hechten van de wond onder
lokaalanesthesie verricht. Afhankelijk van de lokatie kan gekozen

terug te trekken. Intravasale injectie wordt vermeden door regelmatige
aspiratie
Wondtoilet (debridement)

worden voor Oberst anesthesie of andere vormen van plaatselijke
anesthesie. De wondranden worden hiervoor geïnfiltreerd met een
lokaal anestheticum, lidocaïne 1-2%, al dan niet met adrenaline. Bij
voorkeur wordt gekozen voor lidocaïne zonder conserveermiddel.
Adrenaline, een catecholamine die tevens in de bijnier wordt
geproduceerd, zorgt voor vasoconstrictie. Daarnaast wordt lidocaïne
minder snel in het bloed opgenomen, waardoor indien nodig hogere
concentraties kunnen worden gegeven. In vroegere literatuur werd
beschreven dat adrenaline niet mag worden gegeven in eindarteriën,
zoals vingers, tenen, neus en penis. Dit zou kunnen leiden tot
langdurig verlaagde perfusie met necrose tot gevolg. Recentere

Zoals besproken bij inspectie kan de wond worden gespoeld met
fysiologisch zout. Tevens kan, indien nodig, de huid worden geschoren.
Decontaminatie kan bereikt worden door middel van het wondtoilet.
Reiniging van de wond kan geschieden met behulp van cetrimide/
chloorhexidine oplossing (1:100). Desinfectie van omliggende huid kan
gebeuren met behulp van jodium, chloorhexidine of alcohol. Echter
dient in acht te worden genomen dat jodium een cytotoxische functie
heeft en gebruik van alcohol kan leiden tot denaturatie van eiwitten.
Direct contact met de wond zal dus vermeden moeten worden.
Vervolgens kan een steriel veld worden aangelegd.

literatuur zou dit tegenspreken. Toch adviseert het Farmaco-

Debridement kan om twee verschillende redenen worden uitgevoerd:

therapeutisch Kompas nog steeds adrenaline niet te gebruiken bij

• verwijderen van avitaal weeefsel, waarbij rafelige of ongelijke

organen met de eerder besproken eindarteriën. Cave: arterieel
vaatletsel kan door adrenaline worden gemaskeerd, leidend tot
nabloedingen.
De maximale dosering van lidocaïne is 20 ml (lidocaïne 1%) of 10 ml
(lidocaïne 2%) voor een volwassene. Bij blokkade in tenen/vingers
wordt 2-4 ml (lidocaïne 1%) of 1-2 ml (lidocaïne 2%) geadviseerd. Het
anestheticum wordt parallel aan de wondranden geïnjecteerd. De

wondranden gereconstrueerd kunnen worden;
• aanleggen van schone wondranden met als doel de wond alsnog
primair te sluiten.
Het is belangrijk in acht te nemen dat de onervaren co-assistent het
debridement alleen ten uitvoer kan brengen onder directe supervisie
van een specialist of ervaren assistent.

behandelaar kan kiezen om injecterend de naald op te voeren dan wel
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Sectie 3

Hechttechniek
‘De natuur geneest, de arts is niet meester, maar dienaar van de
natuur.’
Hippocrates (460-380 v.Chr)

K NOPEN : THEORIE / PRAKTIJK
Theorie:
1.

De student kan uitleggen waarom de naaldvoerder en het
pincet op een specifieke manier worden vastgehouden.

2.

De student weet op welke plaats de naald wordt vastgehouden
in de naaldvoerder en kan uitleggen met welk doel.

3.

De student weet op welke plaats de naald wordt overgepakt
met het pincet en kan uitleggen met welk doel.

4.

De student kan uitleggen met welk doel een anatomisch,
danwel chirurgisch pincet wordt gebruikt voor het debridement/
hechten van een wond.

5.

De student kan aangeven met welk doel dode ruimtes
voorkomen dienen te worden en welke techniek hiervoor
mogelijk is.

6.

De student weet het verschil tussen inverterende en
everterende wondranden en kan voorbeelden van
hechttechnieken noemen waarmee hier rekening mee
gehouden wordt.

7.

De student kan uitleggen aan welke eisen de ‘perfecte’
hechting voldoet (de tien beoordelingscriteria van de
praktijkleerdoelen).

8.

De student weet hoeveel cm hechtdraad er nodig is voor het

D E TIEN TOETSINGSCRITERIA VOOR HET HECHTEN .
1.

Continue juist hanteren van de instrumentaria.

2.

Correct hanteren van de weefsels m.b.v. het linker
instrumentarium.

3.

Positie van de naald in de naaldvoerder op 2/3e van de punt
en loodrecht in de naaldvoerder.

4.

Correcte techniek van de hechting: insteek loodrecht, naald
volgens kromming doorgehaald en draad niet-snijdend
aangetrokken.

5.

Correct knopen rond de naaldvoerder (platte/chirurgische
knopen, geen ‘oudewijvenknoop’ ).

6.

Uiteinde van de draad zo ver mogelijk doorgetrokken.

7.

Knoop aangetrokken aan het lange uiteinde.

8.

Knoop correct aangetrokken (niet te strak, niet te los).

9.

Vloeiende en effectieve bewegingen.
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Transcutaan

Before & after

Before & after

Transcutaan, enkele hechtingen

Transcutaan, doorlopende schuine hechtingen

Het bijschrift van de foto’s bevat de instructies voor de enkele

Het bijschrift van de foto’s bevat de instructies voor de doorlopende

transcutane hechting.

transcutane schuine hechting.

1 van 13

1 van 14
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Before & after

Vergelijk begin en resultaat!
Transcutaan, doorlopende rechte hechtingen

Doorloop alle stappen!
Het bijschrift van de foto’s bevat de instructies voor de doorlopende
transcutane rechte hechting.

1 van 13

Bekijk de film!
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Matras

Before & after

Before & after

Donati (verticale matras), enkele hechtingen

Horizontale matras, enkele hechtingen

Het bijschrift van de foto’s bevat de instructies voor de Donati-

Het bijschrift van de foto’s bevat de instructies voor de horizontale

hechting.

mastrashechting.

1 van 13
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Subcutaan

Before & after

Subcutaan, enkele hechtingen

Het bijschrift van de foto’s bevat de instructies voor de subcutane
hechting.

Intracutaan

Before & after

Intracutaan doorlopende hechting

Het bijschrift van de foto’s bevat de instructies voor de intracutane
hechting.

1 van 18

Hoek

Before & after

Before & after

V-hechting

T-hechting

Het bijschrift van de foto’s bevat de instructies voor de V- hechting.

Het bijschrift van de foto’s bevat de instructies voor de T- hechting.

Praktijktips hechten:

Sectie 4

Nazorg
“Eat healthily, sleep well, breathe deeply, move harmoniously.”
Jean-Pierre Barral

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

T ETANUS , VERWIJDEREN VAN HECHTINGEN , ANTIBIOTICA
1.

De student kan concluderen of een patiënt met een huidwond
een tetanusvaccinatie, booster tetanustoxoïd en/of tetanus
immunoglobuline nodig heeft.

2.

De student kan een patiënt informatie geven over wanneer het
verband en de hechtingen verwijderd mogen worden

3.

De student weet wanneer, en indien nodig welke, antibiotica
gegeven dienen te worden a.d.h.v. een casus.
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Verband

Een gehechte wond verbinden wordt om meerdere redenen
gedaan; verhinderen van stoten, tegengaan kleine bloedingen
en bescherming van de wond tegen vuil. Over het algemeen
zal het verbinden worden uitgevoerd door de verpleegkundige. Wanneer de wond na 24 uur nog wordt verbonden is dit
alleen ter bescherming. Een mitella kan ondersteuning geven
en de alertheid van anderen in de omgeving verhogen.
Patiëntinformatie

Om de zwelling te verminderen kan de aangedane extremiteit
de eerste uren omhoog gehouden worden. Daarnaast mogen
de wond en het omliggende verband de eerste twee dagen
niet vochtig worden. Na 48 uur kan tijdens het douchen het
verband worden verwijderd, waarna de wond voorzichtig
schoon kan worden gedept. Over het algemeen kan de patiënt dit na twee dagen zelf doen, waarna een eenvoudige afdekpleister kon worden aangebracht om de wond te beschermen. Bij afwijkende situaties (een patiënt met een laag IQ,
een verhoogd infectiegevaar, een patiënt met reumatishe handen) wordt de patiënt na twee dagen bij de huisarts of op de
poli gezien om het verband te verwisselen.
Tien dagen na de behandeling van de wond is deze over het
algemeen geheeld zover geheeld dat de patiënt weer in bad
mag of mag zwemmen (uitgaande van een normaal genezingsproces).

Deel de patient mee dat hij of zij zich wederom meldt bij toename van roodheid, pijn, zwelling, pus of een kloppend gevoel
aan de wond (of een lichaamsdeel distaal hiervan). Er kan
dan sprake zijn van een infectieus proces dan wel een te strak
verband. Verwijderen van hechtingen kan, indien de hechtingen niet oplosbaar zijn, geschieden bij de huisarts.
Tetanusprofylaxe

De tetanusvaccinatie is in Nederland onderdeel van het rijksvaccinatieprogramma. Deze worden op de kinderleeftijd uitgevoerd en in het negende levensjaar afgesloten. Vervolgens is
het kind dan 10 jaar beschermd. Patienten ouder dan 18 jaar
krijgen indien nodig een booster met tetanustoxoïd. Zij moeten dan wel het volledige rijksvaccinatie programma hebben
doorlopen. Na de booster zijn zij weer 10 jaar beschermd.
Er is echter een uitzondering op deze groep. Mannelijke patiënten welke zijn geboren voor 1936 en vrouwelijke patiënten
geboren voor 1950 krijgen een dosis tetanus-immunoglobuline gecombineerd met de booster. Om de vaccinatie vervolgens compleet te maken dienen zij na één en zes maanden
nog een injectie met tetanustoxoïd te krijgen.
Over het algemeen worden niet-Nederlanders bij ontbreken
van documentatie beschouwd alsof zij niet zijn gevaccineerd.
Een andere uitzonderingsgroep zijn patiënten met HIV/AIDS.
Dit zijn patiënten met een slechte immuunrespons op vaccinatie. Zij dienen ook het uitzonderingsprogramma te doorlopen,
19

dus direct een booster en een dosis tetanusimmunoglobuline
en na één en zes maanden nog een injectie met tetanustoxoïd
Antibiotisch beleid

Over het algemeen schrijft het protocol niet voor antibiotica
profylactisch te geven bij traumatische wonden. Een uitzondering hierop vormen de beetverwondingen, welke immer geïnfecteerd zijn. Daarnaast lopen deze vaak dieper door dan in
eerste instantie zichtbaar is. Gebruikelijk is het om dan Augmentin (amoxicilline/clavulaanzuur) vier maal daags 500/
125mg voor zeven dagen voor te schrijven. In het geval van
een penicilline-allergie kan worden gekozen voor doxycycline.
De eerste dag wordt 200mg gegeven, hierna één maal daags
100 mg voor vijf dagen. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd
op de SWAB richtlijnen.

Om de hechting te verwijderen dient het geknoopte uiteinde
van de hechting met pincet te worden opgelicht. Hierna kan
met behulp van een stitch-cutter (een gebogen mesje, zie afbeelding) de hechting worden doorgenomen. Het deel van de
draad (mogelijk gecontamineerd) buiten de wond, dient zo
min mogelijk door de wond te worden getrokken. Snijd de
hechting daarom zo dicht mogelijk bij de wond door. Afhankelijk van de locatie van de hechting in het lichaam, dient deze
op een ander moment te worden verwijderd. Dit is terug te vinden in onderstaande tabel.

Verwijderen hechtingen

Verwijderen van de hechtingen

Locatie

Aantal dagen

Ongeacht of er steriel wordt gewerkt is de hechtdraad een corpus alienum en dus ontvankelijk voor een infectie. Tevens zal
er minder vorming van littekenweefsel optreden wanneer de
hechtdraden korter aanwezig zijn. Daarom zal deze zo snel
mogelijk moeten worden verwijderd. Dit is mogelijk wanneer
de wondranden aan blijven liggen als de hechtingen worden
weggenomen.

Gezicht

5-6

Behaarde hoofd

10

Romp

10-14

Extremiteiten

10-14

Voeten

10-14
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In geval van een geïnfecteerde, gehechte wond, dienen de
hechtingen direct te worden verwijderd. De wond kan dan vervolgens per secundam intentionem (natuurlijk beloop) genezen. De wond moet in dat geval twee tot drie maal per dag vijftien minuten worden gespoeld met water. Bij koorts wordt antibiotica voorgeschreven (Augmentin zoals eerder vermeld).
Roken

Tijdens de herstellende periode dient roken te worden afgeraden. Wonden genezen moeizamer door roken. Er is een verminderde zuurstofpenetratie in alle weefsels, koolstofmonoxide bindt op dezelfde positie aan erytrocyten als zuurstof, maar
dan beter en nicotine zorgt voor vasoconstrictie.
Zonlicht

Door verminderd pigment in littekenweefsel dient directe blootstelling aan zonlicht afgeraden te worden. Met name de eerste drie maanden na het ontstaan van een wond dient de
wond of het litteken zo veel mogelijk uit het zonlicht te worden
gehouden en indien de huid is gesloten wordt gebruik met een
beschermend product factor 50 tegen de zon aangeraden.
Lokaal protocol

Voor alle genoemde adviezen dient het lokale protocol per ziekenhuis aangehouden te worden.

Afb. naar: Scar on hand, Pavel Ševela
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scar_on_hand_after_13_days.jpg
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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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