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 Bruikleen hechtsetjes 



NHG richtlijnen 



NHG steunt verrichten van kleine ingrepen 
door huisarts: 

- Patient “dicht bij huis” behandeld 

- Verbreding van het huisartsenvak 

- Substitutie van 2-de naar 1-ste lijn, kostenbesparing. 

- Bekwaam is bevoegd…. 

- Eerste behandelingen onder supervisie 

- Complicatie-registratie. 

 



Benodigdheden. 

- Ruimte 

- Instrumentarium 

- Desinfectans 

- Afdekmateriaal, handschoenen 

- Sterilisator 

- Hechtmateriaal 

- Verbandmateriaal 

 



Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
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Wanneer draagt u niet steriele handschoenen? 

Wanneer draagt u steriele handschoenen? 

Hoe trekt u steriele handschoenen aan? 

Draagt u steriele handschoenen bij het doen van kleine verrichtingen? 

Kent u de WIP richtlijnen? 

  



Aanvullende bescherming  

Beschermende kleding; schort, spatdicht 

Spatbril 

Mondkapje 

naaldcontainers 
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Behandelkamer (WIP richtlijn) 

Alleen gebruiken voor hiervoor aangewezen ingrepen; mag niet tevens 
als spreekkamer worden gebruikt 

Opslag steriele materialen 

Goede wasgelegenheid 

Geen onnodig meubilair 

Makkelijk te reinigen/desinfecteren 

Geen steriele kleding nodig 

Gebruik beschermende kleding hangt af van de aard van de ingreep. 

Geen luchtbehandeling, filtering of sluizen nodig! 
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Antistolling 

Ascal/Plavix > continueren (zo allebei, dan Plavix stop); evt overleggen! 

Persantin > continueren 

Sintrom/Marcoumar > staken resp. 3 en 7 dgn. Overbruggen afh van thromboserisico! 

Dabigatran/Pradaxa e.d. > 2-3 dagen tevoren staken. 
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Maar…. welke verrichtingen? 

- Eenvoudige huid-, en subcutane afwijkingen 

- Corpus alienum? 

- Ganglion? 

- Peesproblemen? 

- Carpaaltunnel? 

 



Wat doen wij? 
› Atheroomcystes 

› Lipomen 

› Naevi maligne/benigne 

› Huidadnextumoren 

› Ganglion pols/hand/voet 

› M. Quervain 

› Tendovaginitis Stenosans 

› Bursectomie knie/elleboog 

› CTS 

› Unguis Incarnatus 

› A. Temporalis biopsie 

› Implanon verwijderen 

› Port-a-cath verwijderen 

› Schroeven verwijderen 

 

 



Hechten met (niet-)steriele 
handschoenen (op de SEH)?  

Hier gaat het om u. 



IJsselland 

• I-doc: geen documenten m.b.t. hechten op de SEH  

• Infectiepreventie IJsselland: geen richtlijn m.b.t. hechten op de SEH 

• Regionaal besproken: geen richtlijn (NHG-standaard) 

• NIAZ: afdeling infectiepreventie moet hier een uitspraak over doen 

• Werkgroep infectiepreventie (WIP): geen richtlijn m.b.t. hechten op de SEH  

• Ziekenhuizen in de omgeving:  

• Steriele handschoenen: Maasstad, Reinier de Graaf Gasthuis, ETZ (Tilburg)   

• Niet-steriele handschoenen: EMC, SFG, Bravis(BOZ), Albert Schweitzer  

 



NHG (2018)  



Overwegingen  

 

• Kosten  

• 1 paar steriel verpakte handschoenen: 38 cent  

• Onsteriele handschoen doos €3,90 bevat 150 stuks  2,6 cent per stuk 
(5,2/paar) 

• Steriele handschoenen 7x zo duur  

• 5000 handschoenen/jaar is het verschil €1640 (relatief klein)  

• Tijd: steriele handschoenen aantrekken kost meer tijd  

 

• Niet-steriele handschoenen alleen in de maten: S, M, L en XL  

 

 

 



Wondinfecties  
 
• Incidentie wondinfectie na een scheur- of snijwond is 2-5%  

• Incidentie wondinfectie na bijtwond 3 – 18%   

• Wondinfectie verstoort wondgenezing, o.h.a. genezing zonder complicaties  

• Herkenbaar aan: enkele cm’s pijnlijk, warm erytheem rond wond  

• Purulent exsudaat, lymfangitis, lymfadenopathie, cellulitis 

• Patiëntgebonden factoren: hoge leeftijd, co-morbiditeit (DM) en 
immuungecompromiteerd (HIV, transplantatie, maligniteit, asplenie, medicatie) 

• Risicofactoren wond: onderste extremiteiten, vervuilde wond, > 5 cm 

NHG (2018); UpToDate (2019)  



The Medical Journal of Australia 



Methode   

• Prospectieve randomized controlled non-inferiority trial 

• Huisartsenpraktijk in Queensland, 6 huisartsen 

• Inclusiecriteria: kleine ingreep huid  

• Exclusiecriteria: immunosuppressieve medicatie, gebruik orale AB,  

    atheroomcyste, latexallergie  

• Randomisatie middels computer gegenereerde random getallen  

• Zelfde excisieprotocol 

• Wondcontrole door praktijkondersteuner of HA bij verwijderen hechtingen of eerder bij 
verschijnselen wondinfectie  

• Toename wondinfecties met 7% klinisch relevant 

• Analyse: ITT, PP ook gedaan  



Resultaten (I)  

 

 



Resultaten (II)    
• Geen verschil in baseline karakteristieken 

 

 

 

 

 

• 95% CI voor verschil in infecties: - 0,6% (-4% - 2,9%)  < 7%  

• Gebruik van niet-steriele handschoenen significant niet-inferieur aan gebruik van steriele 
handschoenen  

Niet-steriele handschoenen (N = 241) 

 

Steriele handschoenen (N = 237) 

Wondinfecties (N)  21 22  

Wondinfecties (%) 8,7% (95%CI 4,9 %– 12,6%)  9,3% (95% CI 7,4 %– 11,1%).  



Discussie 

• Relatief hoog percentage wondinfecties  

• Een absolute toename van wondinfecties met 7% werd geschat als klinisch 
relevant  

• Wondinfectie vastgesteld op het moment dat de hechtingen verwijderd 
werden  

 



Conclusie  

• Nog geen eenduidige richtlijn in het IJsselland over wel of niet hechten met 
steriele handschoenen op de SEH  

• Aantrekken van steriele handschoenen kost (iets) meer tijd en geld  

• Zowel bij het hechten van ongecompliceerde laceraties als bij kleine ingrepen lijkt 
het gebruik van niet-steriele handschoenen niet te leiden tot een toename van 
wondinfecties  

• Vanwege wisselend gebruik steriele handschoenen in  

    ziekenhuizen in de regio wellicht een idee om een regionaal  

    onderzoek te starten   

 



Anesthesie 
 



Oppervlakte anesthesie 
 
- EMLA pleisters 

  Lidocaïne en prilocaïne onder occlusie 

  De maximale verdoving wordt na ongeveer een uur bereikt; blijft dan 

  tenminste 2 uur bestaan. 

- Chloorethyl Spray 

  Voor incideren of draineren van kleine abcessen. 

  Plek 3-10 seconden bespuiten tot dat de huid wit verkleurd. 

  Anesthesie houdt slechts enkele seconden aan. 



Infiltratie anesthesie 
 
- Maak gebruik van dunste naalden. 

- Spuit langzaam kleine hoeveelheden in. 

- Maak met de naald een terugtrekkende beweging. 

- Injecteer indien mogelijk via de wondranden. 

- Praat rustig en laat de patiënt ogen open houden. 

- Pas afleidingstechnieken toe. 

- Overweeg oppervlakte anesthesie. 

- Koel de huid voor de injectie. 

- Warm de lidocaïne op tot lichaamstemperatuur en gebruik royale hoeveelheden  



Geleidingsanesthesie (Oberst) 
 

- Injectietechniek Hallux (driezijdig blok) 

- Injectieplaats is net distaal van het MTP gewricht. 

- Stap 1: Injecteer de laterale rand van de teen van dorsaal naar plantair met 1-2 cc. 

- Stap 2: Injecteer de dorsale zijde van de teen – trek de naaldpunt deels terug en 
 injecteer van lateraal naar mediaal over de rugzijde van de teen. 

- Stap 3: Injecteer de mediale rand van de teen via het reeds verdoofd gebied. 

 

Valkuilen 

  Pas op voor een intravasale injectie, gebruik bij voorkeur geen adrenaline, en  
  injecteer perineuraal  



Hechttechnieken theorie 
 



Hechttechnieken theorie 
 Hechtdraden: 
-Atraumatisch 
-Natuurlijk / synthetisch 
-Monofilamenten of gevlochten 
-Wel of niet resorbaarbaar 
 

Draaddikte 
-Fascie 3/0 of 4/0 
-Subcutis 4/0 
-Huid 4/0 
- Gelaat en andere delicate plaatsen 5/0 
- Dikke huid (Hoofd/voetzool) 3/0 



Hechttechnieken theorie 
 
  

 

Ethilon 3/0    4/0    5/0 

Vicryl   3/0    4/0 

Dermabond 

 



Hechttechnieken theorie 
 
 

Huidstift 

 



Hechttechnieken theorie 
 
 

Naaldvoerder (Mayo-Hegar) 

 



Hechttechnieken theorie 
 
 

chirurgisch pincet 

 



Hechttechnieken theorie 
 
 

anatomisch pincet 

 



Hechttechnieken theorie 
 
 

Mesheft  / mesjes 15 en 11 



Hechttechnieken theorie 
 
 

Mosquito klemmetje (2x) 



Hechttechnieken theorie 
 
 

Kocher klem 



Hechttechnieken theorie 
 
 

Rechte schaar 



Hechttechnieken theorie 
 
 

Prepareer schaartje 



Hechttechnieken theorie 
 
 

wondhaakjes 



Hechttechnieken theorie 
 
 

wondspreider 



Hechttechnieken theorie 
 
 

Bakje en gazen 



Hechttechnieken theorie 
  

 
 

Hanteren van het mes 

 

• Teken de incisie af op de huid 

 

• Breng de huid op spanning 

 

• Steun uw hand af 

 

• Hanteer het mes als een pen 

 



Orientatie van de excisie 

- Om de spanning op litteken te verminderen en resultaat te 
verbeteren 

- Volg de rimpels en de huidplooien: 

- Aanspannen van de spieren 

- Knijpen in de huid 

- Bij vermoeden van een melanoom op de extremiteiten incisie in de 
lengterichting (richting klierstations)? 

 

- Lijnen vlgs Langer 

- Richting collageen sc. 



Langerse lijnen 



Vorm van excisie 

- Wig-/ ovaal vormig 

- Lengte ongeveer 3 maal de breedte (dog ear) 

- Hoek max 60 graden 

- Tot in subcutis, of tot op fascie 

- Nervi, vaten 



Hechttechnieken theorie 
  
 

Hanteren van de naaldvoerder 

 

 



Hechttechnieken theorie 



Hechttechnieken theorie 



Hechttechnieken theorie 
 
Niet bij de naaldpunt pakken 

Bij stug weefsel dichter bij de punt pakken  

Steek loodrecht in het weefsel 

Draaien vanuit de pols 

Probeer niet gelijk door te steken 

Hand of pols ondersteunen 

 

 

 



Hechttechnieken theorie 



Hechttechnieken theorie 
 Knopen van de hechtdraad 

 

Zoveel mogelijk over de naaldvoerder 

Dieper gelegen subcutis hechtingen met de hand knopen 

De simpelste knoop is de beste. 

 

 



Hechttechnieken theorie 
  

 
 

Soort hechtingen 

 

• Huidlijm     snel en mooi 

• Los geknoopt   mooi, kost meer tijd 

• Voortlopend   snel met nadelen 

• Subcutaan    mooi 

• Donati     bij huidspanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hechttechnieken theorie 



Hechttechnieken theorie 



Hechttechnieken theorie 



 
Sluiten in lagen 



Hechttechnieken 
practicum 
  

  

    


