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Naalden en draden

je gebruikt het beschikbare hechtmateriaal

maar: met een slimme keuze

gaat je operatie makkelijker

geneest de wond beter

zijn minder postop. controles nodig

zijn minder soorten hechtmateriaal nodigdoel van deze presentatie

het leveren van gereedschap voor deze keuze

een goede chirurg heeft “material intelligence”

Fewer, Better Things. The Hidden Wisdom of Objects. Glenn Adamson. ISBN 9781632869647 Bloomsbury Publishing USA 2018.  



Naalden



Naalden

diameter lengte

cirkelsegment

“swaged” vert: geklonken



Eigenschappen van de ideale naald

gaat makkelijk door weefsel

verbuigt niet

geeft minimaal weefseltrauma

blijft goed in het beoogde vlak

is goed te zien

is even dik als de draad

scherpte punt, vorm van de “body” 

“taper point” drukt weefsel opzij: conjunctiva

spatula voor hechtingen in de tarsus

korte dikke naalden voor periost

heeft kromming die in de wond past

gebruikelijk bij vastgeknepen (“swaged”) draden

kleine halfcirkel naalden voor diepe wonden

maar: niet iedere combinatie van naald en draad is leverbaar

zwarte naalden?

en: probeer het aantal naalden en draden te beperken:

daardoor meer ervaring met “handling characteristics”



Naald punt en body

tapercut spatula conventional cutting reverse cutting

conjunctiva tarsale plaat snijdt verkeerd! periost, huid



spatula

tarsale plaat

reverse cutting taper point

conjunctivaligamenten, huid, subcutis

Snijdende eigenschappen van onze naalden



“dubbelgewapende” hechtingen met twee spatelnaalden: 

- bij ptosiscorrectie (5-0 vicryl S-14 naalden ¼ cirkel)  

- om de traanklier op te hangen (4-0 polyester, P3 naalden)  

- om aan het mediale lig. canthi te hechten (4-0 polyester, 

P3 naalden, of 5-0 prolene)  



Hechtmateriaal

linnen, zijde, catgut spp, horsehair, kangaroo tendons, silkworm gut, etc.

we beschouwen alle natuurlijk materiaal als obsoleet, inclusief zijde

weefselreactie, kleine kans op (prion-mediated) ziekte bij catgut



Draad eigenschappen

technisch dikte, aantal filamenten, treksterkte, elasticiteit, buigzaamheid, rekbaarheid, 

capillariteit, zwelling, wrijvingscoëfficient

hanteerbaarheid stugheid, “package memory”, slippen van knopen, “tissue drag”

biocompatibiliteit mate van ontstekingsreactie, kans op wondinfectie

afbreekbaarheid
verlies van treksterkte / massa, biocompatibiliteit van afbraakmateriaal, 

soort afbraakreactie

https://www.laboratoryequipment.com/article/2013/09/understanding-and-selecting-surgical-suture-and-needle



goede treksterkte

remt bacteriegroei

resorptie na wondgenezing

geen capillaire werking

no “tissue drag”

niet ferromagnetisch

geen veiligheidsrisico

geen prion transmissie

goedkoop

geen geheugen

knopen die blijven zitten

De ideale hechtdraad

alle getwijnde hechtingen zonder coating tonen capillariteit en “tisue drag”

staal: ferromagnetisch en kans op perforeren organen patiënt en 

handschoenen chirurg

géén (chroom)catgut

hechtingen met antibacteriële coating (?) 

catgut: geringe en korte treksterkte, veel weefselreactie

hechtingen zijn een “cash cow” voor de industrie

nylon heeft geheugen waardoor knopen los kunnen gaan

kies de goede hechting (soort, dikte)



thickness (mm) metric code USP code

0.01 0.1 11–0

0.02 0.2 10–0

0.03 0.3 9–0

0.04 0.4 8–0

0.05 0.5 7–0

0.07 0.7 6–0

0.1 1.0 5–0

0.15 1.5 4–0

0.2 2 3–0

0.3 3 2–0

0.35 3.5 0

0.4 4 1

0.5 5 2

0.6 6 3, 4

0.7 7 5

0.8 8 6

0.9 9 7

Draaddikte en USP-code (synthetisch materiaal)

USP: United States Pharmacopeia



thickness (mm) metric code USP code wire surface (∏r2)(mm2) 

0.01 0.1 11–0 0,00008

0.02 0.2 10–0 0,00035

0.03 0.3 9–0 0,0007

0.04 0.4 8–0 0,0013

0.05 0.5 7–0 0,002

0.07 0.7 6–0 0,004

0.1 1.0 5–0 0,008

0.15 1.5 4–0 0,018

0.2 2 3–0 0,03

0.3 3 2–0 0,07

0.35 3.5 0 0,1

0.4 4 1 0,13

0.5 5 2 0,2

0.6 6 3, 4

0.7 7 5

0.8 8 6

0.9 9 7

Treksterkte is een functie van materiaal en draadoppervlak

USP: United States Pharmacopeia
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iedere stap in USP-code: 

~ halvering treksterkte

draadoppervlak (mm2)



Structuur van de hechtdraad

monofilament “braided”: gevlochten getwijnd



naam materiaal filament

type

treksterkte resorptie

Prolene polypropyleen mono matig, constant -

Mersilene polyester / dacron braided hoog, constant -

Ethibond polyester / dacron

polybutilate coated

braided hoog, constant -

Ethilon nylon mono 20% verlies/jaar -

Nurolon nylon braided 20% verlies/jaar -

stainless steel roestvast staal 316 L mono zeer hoog, constant -

Eigenschappen van niet-resorbeerbare hechtmaterialen

316 L: 17% chroom, 12% nikkel, 1% koolstof, 2% molybdeen

“Ethalloy”: 12% chroom,  8% nikkel, 3% molybdeen, , 2% tantalium + titanium

regular RVS 304: 18% chroom,  8% nikkel, 1% koolstof, minder corrosievast dan 316 L

https://en.wikipedia.org/wiki/Stainless_steel

Ethalloy see: https://patents.google.com/patent/US5000912A/en



Vergelijking van nylon en polypropyleen

nylon polypropyleen

type synth monofil, non-res id

treksterkte hoog hoog

sterkteverlies 1-20%  per jaar geen

handling matig matig

knots slip ++ (wire memory) slip + (geen wire memory) 

weefselreactie gering geen

wond adhesie gering geen

eenvoud verwijderen + (wond adhesie) ++ (geen wond adhesie)

conclusie: polypropyleen heeft iets betere eigenschappen dan nylon

(handling, lange termijn treksterkte, knopen, verwijderen) 



naam materiaal filament

type

snelheid 

treksterkte

verlies

50% 

treksterkte 

(dagen)

totale 

resorptie

(dagen)

Vicryl polyglactin 210

stearate coated

braided ++ 21 56-70

Dexon etc. melkzuurpolymeer

coated

braided ++ vergelijkbaar 

met vicryl

vergelijkbaar 

met vicryl

Vicryl rapide bestraalde polyglactin 210

stearate coated

braided ++++ 5 42

PDS polydioxanone mono + 28 180-210

Monocryl poliglecaprone 25 mono +++ 7 91-119

Eigenschappen van resorbeerbaar hechtmateriaal

Kwong Q, Morley AMS. Degradation of tarsorrhaphy-related Vicryl sutures in the presence of orbital radiotherapy. Eye  2013; 27: 774. 

DOI: 10.1038/eye.2013.38

Athanasiou K, Niederauer G, Agrawal C. Sterilization, toxicity, biocompatibility and clinical applications of polylactic acid/polyglycolic acid copolymers. 

Biomaterials 1996; 17: 93–102. DOI: 10.1016/0142-9612(96)85754-1

Chu CC, Williams DF. The effect of gamma irradiation on the enzymatic degradation of polyglycolic acid absorbable sutures. J Biomed Mater Res 1983; 17: 

1029–40. DOI: 10.1002/jbm.820170612



100%

50%

147 21 28 35 42

(50%) treksterkteverlies van resorbeerbare hechtmaterialen

Vicryl rapide: 5 dagen

Monocryl: 7 dagen

Vicryl / dexon: 21 dagen 

(bij 6-0 en dikker)

PDS: 28 dagen

Vicryl rapide: totale absorptie 

na 42 dagen

http://wwwi.vef.hr/org/kirurgija/wp-content/uploads/2009/11/prirucnik-o-ranama-savovima-iglama-i-cijeljenju.pdf

treksterkteverlies treedt veel 

sneller op dan absorptie

tr
e
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rk
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t (dagen)



100

50

147 21 28 35 42

(50%) treksterkteverlies van resorbeerbare hechtmaterialen

Vicryl rapide: 5 dagen

http://wwwi.vef.hr/org/kirurgija/wp-content/uploads/2009/11/prirucnik-o-ranama-savovima-iglama-i-cijeljenju.pdf

Vicryl rapide 6-0 or 7-0 is excellent voor het sluiten van huid zonder tractie

- verwijderen hechtingen niet nodig (kinderen, ouderen)

- patiënt: minder angst, spaart kosten en tijd

- ziekenhuis: scheelt tijd en geld

Theopold C, Potter S, Dempsey M, O'Shaughnessy M. A randomised controlled trial of absorbable

versus non-absorbable sutures for skin closure after open carpal tunnel release. J Hand Surg Eur

2012; 37: 350-3. doi: 10.1177/1753193411422334. 

Parell GJ, Becker GD. Comparison of absorbable with nonabsorbable sutures in closure of facial 

skin wounds. Arch Facial Plast Surg. 2003; 5: 488-90. DOI: 10.1001/archfaci.5.6.488 

Talbot AW, Meadows AE, Tyers AG, Shah-Desai S. Use of 7/0 Vicryl (coated polyglactin 910) and

7/0 Vicryl-rapide (irradiated polyglactin 910) in skin closure in ophthalmic plastic surgery. Orbit. 

2002; 21: 1-8. DOI: 10.1076/orbi.21.1.1.2604



Involutioneel entropion: van niet-resorbeerbare hechtingen door de huid naar begraven resorbeerbare hechtingen

huid-tarsale plaat –
capsulopalpebrale ligament-huid

polypropyleen 5-0

capsulopalpebrale ligament aan 

tarsale plaat

begraven vicryl 5-0

van den Bosch WA, Rosman M, Stijnen T. Involutional lower eyelid entropion: results of a combined approach. Ophthalmic Surg Lasers. 1998; 29: 581-6. 

oude techniek nieuwe techniek

huid: doorlopende vicryl rapide 6-0

Lai A Fat NNJ, Paridaens D, van den Bosch WA. Surgical correction of involutional lower lid entropion with lateral canthal eyelid block excision and imbrication of the

capsulopalpebral ligament using non-buried non-resorbable imbricating sutures versus buried resorbable imbricating sutures. Orbit 2019; 38: 7-12. 

doi: 10.1080/01676830.2018.1446538. 



polypropyleen 5-0 

hechtingen worden verwijderd na 5-7 dagen

huid gesloten met doorlopende vicryl rapide 6-0

hechtingen worden niet verwijderd

Lai A Fat NNJ, Paridaens D, van den Bosch WA. Surgical correction of involutional lower lid entropion with lateral canthal eyelid block excision and imbrication of the

capsulopalpebral ligament using non-buried non-resorbable imbricating sutures versus buried resorbable imbricating sutures. Orbit 2019; 38: 7-12. 

doi: 10.1080/01676830.2018.1446538. 

Involutioneel entropion: van niet-resorbeerbare hechtingen door de huid naar begraven resorbeerbare hechtingen



voordelen gebruik resorbeerbare 6-0 voor de huid:

- hechtingen verwijderen niet nodig

Lai A Fat NNJ, Paridaens D, van den Bosch WA. Surgical correction of involutional lower lid entropion with lateral canthal eyelid block excision and imbrication of the

capsulopalpebral ligament using non-buried non-resorbable imbricating sutures versus buried resorbable imbricating sutures. Orbit 2019; 38: 7-12. doi: 

10.1080/01676830.2018.1446538. 

- patiënt: scheelt tijd, geld en angst

- ziekenhuis en arts: scheelt tijd en geld

- patiënten hebben vragen: telefoon

- operatie eenvoudiger en identieke resultaten (recurrence rate, wondgenezing)

nadelen:

- soms klachten over geleidelijk verlies hechtmateriaal in weken

- cosmetische chirurgie: liever prolene 6-0

Involutioneel entropion: van niet-resorbeerbare hechtingen door de huid naar begraven resorbeerbare hechtingen

- meer wondreactie? niet in onze serie, niet in de literatuur



Knopen



Knopen

maximale veiligheid

minimale hoeveelheid hechtmateriaal in de knoop

best mogelijke verhouding tussen sterkte en volume



Castroviejo naaldvoerder (met slot) Mayo-Hegar plastische naaldvoerder (met slot)

Mahieu chirurgische naaldvoerder (met slot) Gillies naaldvoerder (met schaar)

Naaldvoerders



Castroviejo needle holder (with lock)

Gillies naaldvoerer (met schaar)

Gillies naaldvoerder

Harold Gillies, 1882-1960



hij liet de fellows de draden niet afknippen

oorzaak: slippende oudewijvenknopen!

2-1: veilig zonder tractie

1-1: onveilig

2-1-1: veilig bij tractie

Waarom zit er een schaar in de Gillies naaldvoerder?



- stuk hockeystick

- glas voorruit

- stuk bierglas met wapen Hertog Jan

- resten vuurwerk

begraaf de knopen van diepe hechtingen

sluit subcutis en dermis

sluit de huid

(interrupted, running, intracuticular)

Het sluiten van een wond

trauma: corpus alienum? beeldvorming? 

gebruik zo mogelijk resorbeerbaar materiaal



Het sluiten van de huid

geknoopt:

onregelmatige wonden

doorlopend 

rechte wonden

intracuticular geknoopt of doorlopend:

cosmetisch, weinig tractie

horizontaal matras geknoopt of doorlopend:

dikke huid (wenkbrauw)

“interlocking”: 
transplantaten

intracuticular sluiten huid: https://www.youtube.com/watch?v=CiW93U-3XcQ

verticaal matras (“Donati”): 
niet gebruiken



gamma-sterilized

cirkelsegment

diameter 

Hechtingen: informatie op het doosje

metrische dikte

lengte hechtdraad

bestelcode 

USP: dikte volgens United 

States Pharmacopeia

naaldtype

naaldcode

niet opnieuw gebruiken

hechtmateriaal

lees gebruiksinstructiereverse cutting

Guidance for industry and FDA staff class II special controls guidance document: surgical sutures, 2003. See: 

https://www.fda.gov/media/71403/download

niet USP conform

fabrikant

naaldmateriaal

verloopdatum?



http://wwwi.vef.hr/org/kirurgija/wp-content/uploads/2009/11/prirucnik-o-ranama-savovima-iglama-i-cijeljenju.pdf



https://pdfs.semanticscholar.org/3fee/a61c56fb57e6671037865c3d1891faec6b75.pdf?_ga=2.5

987760.203139038.1568212244-1087195834.1568212244

Meer informatie over oogheelkundige naalden, 

hechtmaterialen en instrumenten zie: 

Jennifer Hasenyager Smith and Marian S. Macsai

Needles, Sutures, and Instruments

https://www.semanticscholar.org/paper/Chapter-2-Needles-%2C-Sutures-%2C-and-

Instruments-Smith-Macsai/3feea61c56fb57e6671037865c3d1891faec6b75



Aanbevelingen

- selecteer je materialen zorgvuldig: materiaal, dikte, treksterkte, treksterkteverlies, type naald

- gebruik zo mogelijk resorbeerbaar materiaal

- sluiten huid: gebruik 6-0 (of 7-0) vicryl rapide bij kinderen, bij ouderen en bij niet- cosmetische gevallen (zoals 

reconstructie)

- sluit diepe wonden in lagen na inspectie en reiniging

- subcutaan of “interrupted”: platte knopen, liefst 2-1-1

- zo niet, gebruik dan voor de huid monofilamenten, bij voorkeur polypropyleen





nuttig! dank voor 

uw 

aandacht!



vragen / commentaar / 

aanvullingen?

nu of later?

willemvand@gmail.com 



meest gebruikte naalden: 

P1, P3, (3/8 circle, 13 mm) 

S14 (1/4 circle, 12 mm)  

meest gebruikte 

hechtmaterialen:

Vicryl rapide 6-0, 7-0

Vicryl 4-0, 5-0, 6-0

polypropylene 5-0, 6-0

polyester 5-0, 4-0

Andere sluittechnieken

lijm voor de huid: dermabond primeo / advance

zelf fixerende hechtdraden: Stratafix (draden voor oculoplastische chirurgie meestal te dik) 

https://www.ethicon.com/na/system/files/2018-03/044666-170828_SFX_Product_Procedure_Compendium_2017_Update_16_208_interactive_CA%282%29_1.pdf

Stratafix skin closure see: https://www.youtube.com/watch?v=Qz5A2-7ycEM

Ahmed I, Boulton AJ, Rizvi S, et al. The use of triclosan-coated sutures to prevent surgical site infections: a systematic review and meta-analysis of the literature. BMJ Open. 

2019; 9: e029727. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029727.

voor fixeren conjunctiva: tisseel


