
BIJLAGE GASTROSCOPIE 
(2 maal daags insuline en/of tabletten)

Diabetesvoorlichting
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AFSPRAAK MAKEN
Wilt u bij het maken van de afspraak vermelden dat u diabetes hebt. De onder-
zoeken vinden zowel ’s ochtends als ’s middags plaats. Vergeet niet uw eigen 
insuline en/of tabletten mee te nemen.

VOORBEREIDING
Als het onderzoek ’s ochtends plaatsvindt
Als het onderzoek ’s ochtends plaatsvindt mag u vanaf middernacht 24.00 uur 
niets meer eten. Twee uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niets meer 
drinken, tenzij u een hypoglykemie krijgt.
‘s Ochtends neemt u geen insuline en/of diabetestabletten.

Als het onderzoek ‘s middags plaatsvindt
U mag ‘s ochtends vroeg een licht ontbijt met beschuit en drinken nemen. 
Daarna niets meer eten. Twee uur voorafgaand aan het onderzoek mag u 
niets meer drinken, tenzij u een hypoglykemie krijgt. Voor het lichte ontbijt 
spuit u de helft van de gebruikelijke hoeveelheid insuline zonder de diabetes-
tabletten
die u eventueel ook gebruikt.

WANNEER U EEN HYPOGLYKEMIE KRIJGT
• Neemt u 6 tabletten dextro met water of
• Neemt u een half glas limonadesiroop met water of
• Gewone frisdrank 1 glas (200 ml)

NA HET ONDERZOEK
Na het onderzoek kunt u weer een maaltijd eten en spuit u de daarbij pas-
sende hoeveelheid insuline met de diabetestabletten die u eventueel ook 
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gebruikt.

Het kan zijn dat uw bloedglucoses een paar dagen licht ontregeld zijn. Dit 
herstelt zich meestal weer vanzelf. Zelf kunt u eventueel bijregelen. Als de ont-
regeling langer dan twee dagen duurt, neem dan contact op met de diabetes-
verpleegkundige.

Hebt u nog vragen dan kunt u bellen naar de 

DIABETESVERPLEEGKUNDIGE
 0344-674478

Telefonisch spreekuur op werkdagen van ’s ochtend 8.45 tot 9.45 uur en ’s mid-
dags van 13.30 tot 14.30 uur.

POLI INTERNE GENEESKUNDE
 0344-674053



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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