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PET-CT onderzoek: voorbereiding bij diabetes

Bent u diabetespatiënt en moet u een PET-CT onderzoek ondergaan, dan moet u
deze instructies volgen.

Vanaf 4 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven
Ongeacht het soort medicatie dat u neemt (tabletten of injecties), moet u 4 uur
voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent: geen vast voedsel eten, geen
suikerhoudende dranken drinken, geen parenterale of enterale voeding, geen
glucose-infuus. Enkel water drinken mag.

U neemt uw diabetesmedicatie in tabletvorm?
• Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur
-- U mag geen ontbijt en geen ochtenddosis innemen.
-- Neem de ochtenddosis na het onderzoek, bij een verlaat ontbijt of
middagmaal.
-- Let wel: indien u op 3 tabletten per dag staat, neemt u geen ochtenddosis
in. Vanaf de middag volgt u uw standaardschema met middag- en
avonddosis bij het middag- en avondmaal.
• Onderzoek heeft plaats na 12 uur
-- Neem een ontbijt en de ochtenddosis minimum 4 uur voor het onderzoek.
-- Indien u op 3 tabletten per dag staat, neemt u de dag van het onderzoek
geen middagdosis in.

U neemt uw diabetesmedicatie met injecties (insuline of GLP-1
analogen)?
U gebruikt een subcutane insulinepomp
Basaal ritme blijft ongewijzigd. Betreffende de maaltijdbolussen:
• Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur
-- Geen insulinebolus ’s morgens
-- Na het onderzoek: neem de volgende bolussen volgens schema.
• Uw onderzoek heeft plaats na 12 uur
-- Neem de ontbijtbolus volgens schema. Na het ontbijt blijft u nuchter.
-- Geen insulinebolus ’s middags
-- Na het onderzoek: neem de volgende bolussen volgens schema.
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U gebruikt een GLP-analoog
Byetta® / Victoza® / Lyxumia® / Bydureon® / Trulicity® / Eperzan®
• Als de injectie gepland is op de dag van het onderzoek, moet u die uitstellen
tot na het onderzoek.
1 injectie insuline
Insuman Basal® / Insulatard® / Humuline NPH® / Levemir® / Lantus® /
Toujeo® / Abasaglar®
• Neem 80% van de voorgeschreven dosis op het voorgeschreven tijdstip
(meestal de avond voor het onderzoek of eventueel de ochtend van het
onderzoek).
2 injecties insuline
Novomix 30® / Novomix 50® / Novomix 70® / Humalog Mix 25® / Humalog Mix
50® / Humuline 30/70®
• Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur
-- Neem ’s morgens 50% (1/2) van de voorgeschreven dosis, en blijf nuchter.
-- Na het onderzoek moet u een maaltijd nemen.
-- Neem ’s avonds de voorgeschreven dosis.
• Uw onderzoek heeft plaats na 12 uur
-- Neem ’s morgens 75% (3/4) van de voorgeschreven dosis bij het ontbijt.
-- Blijf nadien nuchter tot na het onderzoek.
-- Neem ’s avonds de voorgeschreven dosis.
3 injecties insuline
Novomix 30® / Novomix 50® / Novomix 70® / Humalog Mix 25® / Humalog Mix
50® / Humuline 30/70®
• Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur
-- Neem ’s morgens 50% (1/2) van de normale dosis en blijf nuchter.
-- Na het onderzoek moet u een maaltijd nemen.
-- Spuit ’s middags en ’s avonds de normale dosis.
• Uw onderzoek heeft plaats na 12 uur
-- Neem ’s morgens 75% (3/4) van de voorgeschreven dosis bij het ontbijt.
-- Blijf nadien nuchter tot na het onderzoek.
-- ’s Middags mag u niet inspuiten.
-- Neem ’s avonds de voorgeschreven dosis.
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4 injecties insuline
Insuman Basal® / Insulatard® / Humuline NPH® / Levemir® / Lantus® /
Toujeo® / Abasaglar®
Het basale insuline moet steeds ongewijzigd toegediend worden.
Betreffende de maaltijdinsuline (Actrapid® / Insuman Rapid® / Humuline
Regular® / Novorapid® / Apidra® / Humalog®):
• Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur
-- Geen maaltijdinsuline inspuiten ’s morgens
-- Neem de 2e, 3e en 4e injectie volgens schema.
• Uw onderzoek heeft plaats na 12 uur
-- Neem de 1e dagdosis bij het ontbijt.
-- Blijf nadien nuchter tot na het onderzoek.
-- Neem de 2e dagdosis (middagmaal) na het onderzoek, enkel indien u nog
een verlaat middagmaal neemt.
-- Neem de 3e en 4e dosis volgens voorschrift.

Hebt u nog vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u vooraf bellen naar de
dienst Nucleaire Geneeskunde of uw vraag stellen aan de verpleegkundige die
het onderzoek bij u uitvoert.
• Medisch Centrum Tienen:
• Medisch Centrum Aarschot:

(t) 016 80 91 55
(t) 016 55 18 55

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
campus mariëndal
t 016 80 90 11 (algemeen nummer)
t 016 80 99 19 (spoedopname)
t 016 80 96 80 (dagziekenhuis)
campus st.-jan
t 016 80 90 11 (algemeen nummer)
t 016 80 39 16 (dagziekenhuis)
medisch centrum aarschot
t 016 55 17 11 (algemeen nummer)
t 016 55 17 36 (dagziekenhuis)
www.rztienen.be
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