
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFSPRAKEN VOOR OPERATIES 
BIJ PATIËNTEN MET SUIKERZIEKTE 
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U wordt binnenkort geopereerd. Aangezien u diabetes heeft, 
vindt u hieronder extra, belangrijke informatie.  
 
❑ Als u bloedsuikerverlagende tabletten inneemt 

▪ De avond voor de operatie kunt u wel gewoon eten, en 
kunt u wel uw bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken, 
behalve Liraglutide. 

▪ De ochtend van de operatie mag u eten en drinken 
volgens de richtlijnen. Tot 2 uur voor opname heldere 
vloeistoffen, tot 6 uur voor opname eventueel een licht 
ontbijt.(zie folder: Voorbereiding op uw operatie). 

▪ U gebruikt niet uw diabetes tabletten. 
▪ Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap 

drinken of een tablet Dextro Energy nemen.  
▪ In het ziekenhuis wordt uw bloedsuikergehalte regelmatig 

gemeten. Als het nodig is wordt een infuus met 
suikerwater en insuline aangebracht. 

 
❑ Als u insuline spuit 

▪ De avond voor de operatie kunt u wel gewoon eten en 
kunt u wel insuline gebruiken. 

▪ De ochtend van de operatie mag u eten en drinken 
volgens de richtlijnen. Tot 2 uur voor opname heldere 
vloeistoffen, tot 6 uur voor opname eventueel een licht 
ontbijt.(zie folder: Voorbereiding op uw operatie).Als u ‘s 
ochtends langwerkende insuline gebruikt (zoals Lantus, 
Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman Basal) dan 
moet u ¾ van uw eigen dosering spuiten. 

▪ Als u ’s ochtends kortwerkende insuline of een mix-
insuline gebruikt, dan mag u geen insuline spuiten. 

▪ Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap 
drinken of een tablet Dextro Energy nemen. 

▪ In het ziekenhuis wordt uw bloedsuikergehalte regelmatig 
gemeten. Als het nodig is wordt een infuus met 
suikerwater en insuline aangebracht. 

  



3 

 

 
❑ Als u bloedsuikerverlagende tabletten gebruikt én insuline 

spuit 
▪ De avond voor de operatie kunt u wel gewoon eten en wel 

insuline spuiten en wel uw bloedsuikerverlagende tabletten 
gebruiken, behalve Liraglutide. 

▪ De ochtend van de operatie mag u eten en drinken 
volgens de richtlijnen. Tot 2 uur voor opname heldere 
vloeistoffen, tot 6 uur voor opname eventueel een licht 
ontbijt.(zie folder: Voorbereiding op uw operatie). 

▪ De ochtend van de operatie mag u geen 

bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken. 
▪ Als u ‘s ochtends langwerkende insuline gebruikt (zoals 

Lantus, Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman 
Basal) dan moet u ¾ van uw eigen dosering spuiten. 

▪ Als u ’s ochtends kortwerkende insuline of een mix-
insuline gebruikt, dan mag u geen insuline spuiten. 

▪ Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap 
drinken of een tablet Dextro Energy nemen.  

▪ In het ziekenhuis wordt het bloedsuikergehalte regelmatig 
gemeten. Als het nodig is krijgt u een infuus met 

suikerwater en insuline aangesloten. 
 
❑ Patiënten die een insulinepomp gebruiken 

▪ De avond voor de operatie kunt u wel gewoon eten en wel 
uw insulinepomp gebruiken. 

▪ De ochtend van de operatie mag u eten en drinken 
volgens de richtlijnen. Tot 2 uur voor opname heldere 
vloeistoffen, tot 6 uur voor opname eventueel een licht 
ontbijt.(zie folder: Voorbereiding op uw operatie). 

▪ Op de ochtend van de operatie moet u de basisstand van 
de insulinepomp halveren. 

▪ Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap 
drinken of een tablet Dextro Energy nemen. 

▪ In het ziekenhuis wordt het bloedsuikergehalte regelmatig 
gemeten. Als het nodig is krijgt u een infuus met 
suikerwater en insuline aangesloten. 
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Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact 
opnemen met de Pre-operatieve screening. 
 
Franciscus Gasthuis (Rotterdam): 010 – 461 6410 
Franciscus Vlietland (Schiedam): 010 – 893 0070  
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