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Inleiding
Deze informatie is alleen bedoeld voor
mensen die een coloscopie onderzoek
krijgen en gewend zijn tabletten en/of
insuline te gebruiken voor diabetes
mellitus.
Wijziging diabetesmedicatie
Als u tabletten gebruikt
Dag vóór het onderzoek: Uw normale
dosering tabletten voor diabetes.
Dag van het onderzoek: U neemt ’s
morgens geen tabletten in.
Na het onderzoek: U neemt uw
ochtendmedicijnen in bij de eerste
maaltijd. Bij de volgende maaltijd neemt
u weer de gebruikelijke dosering
tabletten.
Als u tabletten gebruikt en 1 keer per
dag insuline spuit
Dag vóór het onderzoek: Uw normale
dosering tabletten voor diabetes. U
spuit voor het slapen gaan de 75% van
de gebruikelijke hoeveelheid insuline.
Dag van het onderzoek: ’s Morgens
geen tabletten innemen.
Na het onderzoek:
Tabletten: U neemt uw
ochtendmedicijnen in bij de eerste
maaltijd. Bij de volgende maaltijd neemt
u weer uw gebruikelijke dosering.
Insuline: ’s Avonds gewoon uw
gebruikelijke dosering.
Als u 2 keer per dag insuline spuit
Dag vóór het onderzoek: ’s Morgens
spuit u uw gebruikelijke hoeveelheid
insuline. ’s Avonds spuit u 75% van uw
hoeveelheid insuline die u bij het
avondeten gewend bent te spuiten.
Dag van het onderzoek:
Bij de eerste maaltijd na het onderzoek
spuit u 50% van de gebruikelijke
dosering insuline die u normaal voor het
ontbijt spuit. Bij de volgende maaltijd
neemt u weer uw gebruikelijke dosering
insuline.
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Als u 4 keer per dag insuline spuit
Dag vóór het onderzoek: Bij het
ontbijt en bij de lunch spuit u uw
gebruikelijke dosering kortwerkende
insuline. Bij de avondmaaltijd moet u de
dosering kortwerkende insuline
aanpassen op geleide van uw
bloedsuikermeting. Voor het slapen
gaan, spuit u 75% van de hoeveelheid
langwerkende insuline die u gewend bent
te spuiten.
Dag van het onderzoek:
Na het onderzoek spuit u bij de eerste
maaltijd uw gebruikelijke dosering
insuline.
Bloedglucosecontrole
De dag vóór het onderzoek en de dag
van het onderzoek moet u regelmatig
bloedglucose controleren. Bij een lage
bloedglucose kunt u limonadesiroop
drinken en druivensuikertabletten
innemen.
Tenslotte
Neem druivensuikertabletten mee naar
het ziekenhuis. Mocht dit nodig zijn, dan
heeft u iets bij de hand om een hypo te
voorkomen.
Als u na het lezen van deze folder nog
vragen heeft, neem dan contact op met
uw behandelend arts of uw
diabetesverpleegkundige.
Overige telefoonnummers
Diabetesteam: (0320) 271647
Scopiekamer: (0320) 271256
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