
behoorlijk uit te voeten. Op het moment 
dat de tandarts (-specialist) meer chirurgi-
sche behandelingen uitvoert is het verstan-
dig om per situatie goed te kijken welk type 
hechtdraad het optimale resultaat geeft. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
monofilament en multifilament, materi-
aalsoorten, al dan niet oplosbare draden, 
verschillende draaddiktes en type en vorm 
van de naald. In dit artikel laten we de ver-
schillen hiertussen zien om zodoende tot 
een goede keuze te komen. 

Monofilament of multifilament?
Een monofilament hechtdraad bestaat 
uit één stuk materiaal terwijl een multifi-
lament hechtdraad bestaat uit meerdere 
dunne draden die in elkaar zijn gevloch-
ten. Beide hebben hun voor- en nadelen. 
Monofilament hechtdraad is vaak lastiger 
hanteerbaar vanwege het memory- effect 
waardoor het  ‘springeriger’ is. Hierdoor  
knoopt het minder makkelijk en breekt het 
doorgaans sneller.  Multifilamente hecht-
draden daarentegen hebben doorgaans een 
grotere treksterkte en zijn wat makkelijker 
in gebruik.1 Een nadeel van de multifila-
mente hechtdraden is de gevoeligheid voor 
aanhechting van bacteriën. Deze kunnen 
zich door de structuur beter aan en tussen 
de draden hechten, wat een grotere kans 
op infectie en verstoorde wondgenezing 
rondom de draad met zich meebrengt.2 (af-
beelding 1)

Hoe kies ik

Het optimale 
hechtdraad

In deze editie van ‘Vast en Zeker’ laten we zien waar je op moet letten bij het kiezen 

van hechtdraad. Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de voor- en nadelen? 

Daarnaast laten we zien welke verschillende naalden er beschikbaar zijn en hoe je 

ook daar de juiste keuze in kunt maken.

Frank Andriessen en David Rijkens

Afbeelding 1. Een situatie waarbij zowel een PTFE- monofilament (witte 
draad) en een gevlochten multifilament (paars) gebruikt is. Rondom het 
gevlochten hechtdraad is  duidelijk meer irritatie van de wond langs de 
hechtdraad zichtbaar (zie pijl).

Afbeelding 2. 
Monofilament  
hechtdraad 
(Seralene 6-0) dat  
drie maanden in 
situ heeft gezeten. 
Het omliggende 
weefsel vertoont 
echter geen spoor 
van ontsteking of 
irritatie.

De keuze voor een bepaald type 
hechtdraad wordt door een begin-
nend tandarts vaak gemaakt op 

basis van gebruikte materialen in de oplei-
ding of simpelweg op basis van de beschik-
bare hechtdraden in de praktijk. Hiernaast 
spelen natuurlijk ook de persoonlijke voor-
keur en de kostprijs een rol.  Een tandarts 
die beperkt chirurgische behandeling uit-
voert kan vaak met één of twee typen draad 
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Om de kans op infectie van gevlochten 
hechtdraden te verminderen zijn er hecht-
draden verkrijgbaar met een antibacteriële 
coating. Een veelgebruikt voorbeeld hier-
van is Vicryl Plus. Onderzoek laat zien dat 
deze multifilamente draden minder vat-
baar zijn voor infectie dan de niet gecoa-
te varianten. Door de coating zijn ze wel 
duurder.3-5

Oplosbaar of niet oplosbaar?
Hechtdraden in de mond gedragen zich an-
ders dan hechtdraden buiten de mond. De 
mate van oplosbaarheid is hoger binnen de 
mond dan buiten de mond. Hechtdraden 
in de mond worden afgebroken door pro-
teolytische enzymen die beschikbaar zijn 
(vertering). Hiernaast zorgt de vochtige 
omgeving ook voor een hydrolyse-reactie 
die de draad sneller doet afbreken.6  Het 
oplossen van de draden is het gevolg van 
een ontstekingsreactie. Als elke vorm van 
ontstekingsreactie vermeden dient te wor-
den kan men beter niet-oplosbare hech-
tingen gebruiken. Het nadeel is natuurlijk 
dat deze hechtingen op een later tijdstip 
verwijderd dienen te worden. Een vergeten 
niet oplosbare hechting kan, afhankelijk 
van het materiaal, leiden tot littekenvor-
ming, fistelvorming en zelfs infectie. Dit 
hoeft echter niet altijd het geval te zijn (af-
beelding 2).

Natuurlijk of synthetisch ?
Catgut, een oplosbaar hechtdraad gemaakt 
van schapendarm, is waarschijnlijk het 
meest bekende natuurlijke hechtdraad. Te-
genwoordig hebben de meeste natuurlijke 
hechtdraden plaatsgemaakt voor synthe-
tische hechtdraden, omdat deze minder 
weefselreactie vertonen. Dit geldt voor-
namelijk voor de oplosbare varianten.7-10 
Daarom is het advies bij voorkeur een 
hechtdraad van synthetische oorsprong 
te gebruiken als voor een oplosbare draad 
gekozen wordt. In een situatie waarbij 
dagen na de ingreep een forse zwelling 
wordt verwacht, zoals na een botopbouw 
of een sinuslift, geven veel implantologen 
de voorkeur aan een monofilament PT-
FE-hechtdraad. Deze synthetische hecht-
draden (zoals Gore-Tex, Cytoplast) zijn erg 
weefselvriendelijk en licht elastisch waar-
door ze bij zwelling beter hun functie be-
houden. De kostprijs van deze hechtdraden 
is relatief hoog.

Dikte van de draad
De European Pharmacopoeia (EP) heeft 

een classificatie ontwikkeld met betrek-
king tot de dikte van de draad. Deze clas-
sificatie geeft de dikte aan in stappen van 
0,1 (0.01mm  diameter = EP 0.1) De Uni-
ted States Pharmacopoeia (USP) heeft een 
eigen classificatie die meer bekendheid 
heeft. Deze geeft zijn diktes aan in 5-0, 6-0, 
7-0 etc. Beide classificaties zijn tegenwoor-
dig te vinden op de verpakking van hecht-
draden (tabel 1 en afbeelding 3). Na een 
extractie of chirurgische ingreep buiten 
de esthetische regio voldoet in de meeste 
gevallen een 4-0 of 5-0 hechtdraad. Over 
het algemeen geldt dat een dunnere draad 
vaak mooiere genezing en minder litteken-
vorming geeft.  In de implantologie wordt 
daarom in de esthetische regio meestal met 
6-0 of 7-0 draden gewerkt.  Deze hechtdra-
den zijn dermate dun dat het werken onder 
vergroting (loep/microscoop) een vereiste 
is. Daarnaast is het gebruik van het juiste 
instrumentarium essentieel (afbeelding 4 
en 5).  Aangetoond is dat microchirurgie 
en het gebruik van dunne hechtdraden de 
initiële wondgenezing bespoedigt.11

Naald
Naast verschillende hechtdraden zijn er 
ook veel verschillende naalden beschik-
baar, variërend in lengte, vorm, ronding en 
doorsnede. (afbeelding 6 en 7).

De keuze van de naaldvorm hangt af van 
de toegankelijkheid van het weefsel dat 
gehecht dient te worden. Bij voldoende 
werkruimte  (bijvoorbeeld na een extrac-
tie) kan worden volstaan met een grotere 
en langere naald. Voor het fijnere estheti-
sche werk zoals bij microchirurgie, wordt 
meestal gebruik gemaakt van een 3/8 of 
½ naald met een lengte van 8 tot 15 mm. 
Scherp snijdende naalden met een drie-
hoekige doorsnede werken in de micro-
chirurgie vaak het fijnst. Naalden met een 
over de gehele lengte ronde doorsnede 
worden afgeraden omdat deze gemakkelij-
ker buigen en minder gemakkelijk door de 
weefsels snijden.

Voor een goede grip dient de naald altijd te 
worden vastgehouden aan het achterste 1/3 
deel van de naald. De naald kan hier het 
beste platter zijn, hetgeen rotatie tijdens 
het insteken voorkomt. (afbeelding 10).

Klinische toepassingen
Bij de keuze van het type hechtdraad en 
hechtnaald speelt persoonlijke voorkeur 
een belangrijke rol. Toch kunnen er uit 

Afbeelding 3. Op de meeste 
hechtdraden is de dikte van de 
draad genoteerd in zowel de USP 
classificatie als de EP classificatie.

Afbeelding 4 en 5. Bij het gebruik 
van dunne hechtdraden is het 
werken met micro-chirurgisch in-
strumentarium, zoals bijvoorbeeld 
een Castroviejo en loepbril, zeer 
aan te bevelen.

Afbeelding 6. Verschil in vorm van 
de punt van de naald.

Afbeelding 7. Verschil in vorm van de 
naald (bron: informatiefolder Ethicon).



Draag zorg 
voor uw rug

COMFORTABEL WERKEN  
IN EEN GEZONDE 
HOUDING

Dental Pharma cvba / 
Ergo Special Products 
is een jong en dynamisch 
bedrijf dat zich volledig 
richt op ergonomische 
produkten. 

Dental Pharma cvba / 
Ergo Special Products  
biedt u een assortiment  
aan dat voor iedere  
werkplek een oplossing  
op maat biedt.

BEKIJK ONS VOLLEDIG
ASSORTIMENT OP
www.ergosp.be
VRAAG NAAR EEN
GRATIS PROEFPLAATSING
OF DESKUNDIG ADVIES

DENTAL PHARMA CVBA /
ERGO SPECIAL PRODUCTS
Z3 Doornveld 114, bus 2
1731 Zellik, België
T  +32 2 463 45 95
F  +32 2 463 46 48
algemeen@ergosp.be

Pony 
Comfortopen

Pony Comfort
open 

de luxe

Pony 
Pur

Ergo
Balance

Pony 
Comfort

Pony 
Populair

Bambach Standaard

c-
l.b

e 
 D

P1
5.

1

Een gasveer beweegt 
12° naar links, rechts, 
voor en achter. Hierdoor 
ondervinden uw benen 
geen druk meer en wordt 
de bekkenfunctie gecor-
rigeerd.

ERGO BALANCE

CONTRAST AM
Aan de stoel (6 x 3ml spuitjes,  

6% HP, 6 x 3ml spuitjes 
FastDam, 6 borstels en tips).

DENTAL PHARMA CVBA / CONTRASTEUROPE
Z3 Doornveld 114, bus 2  -  1731 Zellik, België
T +32 2 463 45 95  -  F +32 2 463 46 48
algemeen@contrasteurope.be

MONDWATER
Mondwater voor onderhoud 
van het gebit in handige 
doseerfles.

FASTDAM
Isolatiesysteem voor  

zachte mondweefsels 
(4 x 3ml spuitjes).

CONTRAST PM PLUS
Thuisbleken (4 x 3ml spuitjes
in 10%, 15% of 18% CB).

TANDPASTA
Dagelijkse whitening voor  

tanden met direct resultaat.

TEETH  
WHITENING PEN
1 whitening pen (met 3%  
carbomide peroxide).  
Eenvoudig in gebruik,  
alleen geschikt vanaf 12 jaar.

HET TANDENBLEEKSYSTEEM
MET ONGEKENDE RESULTATEN

100% veilig *

direct resultaat 

gemakkelijk in gebruik

VOOR ONS VOLLEDIG
ASSORTIMENT: www.contrasteuropE.be

* Onze whitening produkten voldoen  

 100% aan de laatste voorwaarden 

 van de EU regels.

MEER INFO OF 
EEN PROEFPAKKET?

Uw bron voor informatie over het witten van tanden en tevens de 
plek om diverse tandenbleekmiddelen én mondverzorgings-
produkten te kopen.

c-
l.b

e 
 D

P1
5.

1

Nu met gratis 
siliconen bitje.
Direct bleken

mogelijk!



| 41Tandarts Mondhygiënist Assistent Praktijkmanagerdentista

Tandarts Mondhygiënist Assistent Praktijkmanagerdentista

de literatuur enkele belangrijke aanbeve-
lingen en conclusies worden getrokken. 
Zo geeft monofilament hechtdraad min-
der irritatie van de weefsels en zal een 
niet-oplosbaar materiaal mooiere initiële 
genezing geven dan oplosbaar hechtma-
teriaal. Het type behandeling speelt na-
tuurlijk een belangrijke rol in de keuze. Na 
een extractie heeft een (gecoat) oplosbaar 
hechtmateriaal de voorkeur omdat de pa-
tiënt dan niet extra langs hoeft te komen 
voor verwijdering hiervan. Bij esthetische 
chirurgische behandelingen zal veelal ge-
kozen worden voor een dunner niet oplos-
baar monofilament hechtmateriaal zoals 
een 6-0 of 7-0. Vaak wordt dan ook geko-
zen voor een minder lange ½ of 3/8 naald. 
Het gebruik van juist instrumentarium, het 
creëren van goed zicht en kennis van be-
paalde hechttechnieken is essentieel voor 
een perfect eindresultaat.

Frank Andriessen is werkzaam 

als tandarts-implantoloog bij het 

Tandheelkundig Centrum Wilhel-

minapier (www.tand-implant.nl) 

te Rotterdam. David Rijkens is 

werkzaam als tandart-implanto-

loog bij Mondzorg Velsen (www.

mondzorgvelsen.nl), Mondzorg 

Kudelstaart (www.mondzorgku-

delstaart.nl) en Tandartspraktijk 

Prakken te Emmen.  

Zij zijn daarnaast beiden cursus-

leider en docent van de Master-

Class Implantologie van het ACTA 

www.acta-de.nl.

Literatuurlijst
1. Farid Saleh, Beniamino Palmieri, Danielle Lodi, and Khalid 

Al-Sebeih An innovative method to evaluate the suture com-

pliance in sealing the surgical wound lips Int J Med Sci. 2008; 

5(6): 354–360. 

2. Leknes KN, Selvig KA, Bøe OE, Wikesjö UM.Tissue reacti-

ons to sutures in the presence and absence of anti-infective 

therapy. . J Clin Periodontol. 2005 Feb;32(2):130-8.

3. MARK L. STORCH, STEPHEN J. ROTHENBURGER, and 

GABRIEL JACINTO In Vitro Antimicrobial Evaluation of Coa-

ted VICRYLPlus Antibacterial Suture (Coated Polyglactin 910 

with Triclosan) using Zone of Inhibition Assays SURGICAL 

INFECTIONS Volume 3, Supplement, 2002

4. Gómez-Alonso A1,  García-Criado FJ,  Parreño-Manchado 

FC, García-Sánchez JE, García-Sánchez E, Parreño-Mancha-

do A, Zambrano-Cuadrado YStudy of the efficacy of Coated 

VICRYL Plus Antibacterial suture (coated Polyglactin 910 su-

ture with Triclosan) in two animal models of general surgery. J 

Infect. 2007 Jan;54(1):82-8. 

5. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies 

in Health; Antibacterial Sutures for Wound Closure After Sur-

gery: A Review of Clinical and Cost-Effectiveness and Gui-

delines for Use CADTH Rapid Response Reports. 2014 Nov.  

6. Selvig KA, Biagiotti GR, Leknes KN, Wikesjö UM. Oral tis-

sue reactions to suture materials. Int J Periodontics Restora-

tive Dent. 1998 Oct;18(5):474-87.

7. Abi Rached RS, de Toledo BE, Okamoto T, Marcantonio 

Júnior E, Sampaio JE, Orrico SR, Marcantonio RA Reaction of 

the human gingival tissue to different suture materials used in 

periodontal surgery. Braz Dent J. 1992;2(2):103-13.

8. L. H. Silverstein and G. M. Kurtzman, “A review of dental 

suturing for optimal soft-tissue 

management,” Compendium of continuing education in den-

tistry, vol. 26, no. 3, pp. 163–209,2005.

9. S. Vastardis and R. A. Yukna, “Gingival/soft tissue abscess 

following subepithelial connective tissue graft for root cover-

age: report of three cases,” Journal of Periodontology, vol. 74, 

no. 11,  pp. 1676–1681, 2003.

10. N. Yilmaz, S. Inal, M. Muglali, T. G ˇ uvenc ¨ ¸, and B. Bas¸, 

“Effects of polyglecaprone 25, silk and catgut suture materials 

on oral mucosa wound healing in diabetic rats: an evaluation 

of nitric oxide dynamics,” Medicina Oral, Patologia Oral y Ci-

rugia Bucal, vol. 15, no. 3, pp. e526–e530, 2010. 

11. Burkhardt R1,  Lang NP.Coverage of localized gingival 

recessions: comparison of micro- and macrosurgical techni-

ques. J Clin Periodontol. 2005 Mar;32(3):287-93.

Afbeelding 8 en 9. Bij een socketseal wordt vaak ge-
bruik gemaakt van 6-0 of 7-0 hechtmateriaal met een 
kleine 3/8 naald.

Afbeelding 10. De naald dient bij het achterste 1/3 platte gedeelte van de 
naald vastgehouden te worden (bron:  informatiefolder Ethicon)
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