
SPUITINSTRUCTIE 
BIJ DIABETES MELLITUS 

Diabetesvoorlichting
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WAAROM INSULINE
Uw internist heeft met u besproken dat u behandeld gaat worden met insu-
line. Insuline zorgt ervoor dat uw bloedglucosespiegel weer op peil komt. In 
deze folder vindt u het antwoord op een aantal praktische vragen over het 
spuiten van insuline.

INSULINE
Insuline wordt per injectie onderhuids toegediend. Insuline kan niet per tablet 
worden gegeven omdat het dan in de maag verteerd zou worden.

SPUITMATERIALEN
Insuline wordt gespoten met de zogenaamde insulinepen. Er zijn diverse 
soorten insulinepennen verkrijgbaar. De diabetesverpleegkundige geeft u 
uitleg over het gebruik van de diverse pennen. In overleg met haar maakt u de 
keuze welke pen voor u het gemakkelijkst te hanteren is. De insulinepen is voor 
individueel gebruik.

INJECTIETECHNIEK
U spuit loodrecht in de vlakke huid zonder een plooi te maken (zie tekening op 
bladzijde 5). Er zijn naaldjes van verschillende lengtes verkrijgbaar. De diabe-
tesverpleegkundige zal met u bekijken welke naaldlengte voor u geschikt is. 
Pennaalden zijn voor eenmalig gebruik.

Het is belangrijk dat de insuline op de juiste plaats wordt gespoten. Indien 
een andere plaats wordt gekozen, kan de insuline sneller, langzamer of maar 
gedeeltelijk werken. Hierdoor kunnen uw bloedglucosesontregeld raken.

PLAATS VAN DE INJECTIE (zie tekening bladzijde 5)
- Buik   De hele buik onder de ribbenboog, 
    4 -5 centimeter bij de navel vandaan.
- Benen  Boven op het been, een handbreedte bij de lies 
    vandaan en een handbreedte bij de knie vandaan.
- Bil   Bovenkant/ buitenkant van de billen. 

Probeer bij iedere injectie op een andere plaats in de aangegeven lichaamsde-
len te spuiten. Het is aan te raden hier een schema voor te maken. Bij meerde-
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re injecties per dag is het aan te raden om meerdere lichaamsdelen te gebrui-
ken, maar spuit op een vast tijdstip in eenzelfde lichaamsdeel (bijvoorbeeld: ‘s 
ochtends in de buik en ‘s avonds in het been). Heeft u eenmaal een lichaams-
deel gekozen, blijf daar dan ook langere tijd (twee à drie maanden) in spuiten.

TIJDSTIP VAN INJECTIE
Er bestaan verschillende soorten insuline: snelwerkende/maaltijd insuline en 
langwerkende en een mengsel van deze twee. Uw internist/diabetesverpleeg-
kundige bepaalt de soort insuline die u krijgt, eventueel in combinatie met 
tabletten. Langwerkende insuline spuit u op het tijdstip dat u met uw internist 
hebt afgesproken. Als u een schema heeft van snelwerkende/maaltijd insuline 
voor de maaltijd en langwerkende insuline voor de nacht, dan kunt u direct 
na de injectie met snelwerkende maaltijd insuline gaan eten. U kunt thuis de 
tijden van de maaltijden aanhouden zoals u dat gewend bent. 

OPNAMESNELHEID VAN DE INSULINE
De opnamesnelheid van insuline is in ieder lichaamsdeel anders. De insuline 
die in de buik gespoten wordt, werkt twee maal zo snel als insuline die in 
bovenbeen of bil gespoten wordt. Bij lichamelijke inspanning van het 
lichaamsdeel waarin gespoten is, wordt de insuline sneller opgenomen. De 
insuline moet rustig toegediend worden en de pennaald moet 10 seconden in 
de huid blijven zitten na toediening van insuline.

HUIDAFWIJKINGEN
In principe mag het spuiten niet te pijnlijk zijn. Is dit wel het geval, of ontstaan 
er harde of blauwe plekken, neem dan contact op met de diabetesverpleeg-
kundige. Als u de spuitplaatsen goed afwisselt mogen er geen huidafwijkingen 
ontstaan.

BEWAREN VAN DE INSULINE
De voorraad insuline kunt u in de koelkast bewaren. De insuline die u in 
gebruik heeft mag buiten de koelkast bewaard worden. Een aangebroken 
ampul of insulinepen is buiten de koelkast een maand houdbaar. Een injectie 
met insuline op kamertemperatuur is minder pijnlijk dan wanneer de insuline 
net uit de koelkast komt. Zorg dat de insuline niet bevriest: als het eenmaal 
bevroren is geweest, is het niet meer te gebruiken.
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HYGIËNE
Was uw handen voor het spuiten. Bij een goede lichaamshygiëne is het 
schoonmaken van de spuitplaats met alcohol niet nodig. De huid kan hierdoor 
onnodig uitdrogen.

AFVAL
Naalden en lege ampullen moeten apart worden verzameld. Dit kan bijvoor-
beeld in een lege fles afwasmiddel. Zet op de fles dat er spuitmateriaal in zit. 
Een volle fles met spuitmateriaal mag indien goed afgesloten afgevoerd 
worden in de gewone afvalcontainer. 

RESERVEMATERIAAL
Het is belangrijk dat u voldoende materiaal in huis heeft. Zorg ervoor dat u 
een reservepen heeft. Zodra u de laatste ampul aanbreekt, zorg dan dat u een 
nieuw recept krijgt via uw huisarts of internist. Neem ook voldoende 
materiaal mee als u op reis gaat.

VERGOEDING MATERIAAL
Spuitmaterialen worden door uw verzekering vergoed. De internist of 
diabetesverpleegkundige vraagt dit aan bij uw verzekering.

HEBT U NOG VRAGEN?
Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u telefonisch 
contact opnemen met de diabetesverpleegkundigen. Zij zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag op het telefonisch spreekuur ‘s ochtends van 
08.45 uur - 09.45 uur en ‘s middags van 13.30 uur - 14.30 uur op  
telefoonnummer  0344-674478 of via e-consult via MijnZR.
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PLAATS VAN INJECTIE

Wissel van kant.

Wissel regelma�g van 
injec�eplaats en roteer 

binnen de injec�eplaatsen.

U kunt in de gehele cirkel spuiten.

Schema voor afwisselen van
injectieplaatsen.

Huid

Onderhuids vet

Spier

Er wordt rechtop in de 
vlakke huid gespoten.



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

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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