
PET-CT: voorbereiding bij diabetes

U bent diabetespatiënt en u moet een PET-onderzoek ondergaan. Volg dan de instructies 
hieronder. 
Ongeacht het soort therapie u neemt (tabletten of injecties) moet u 4 uur voor het onderzoek 
nuchter zijn (= geen vast voedsel eten, geen suikerhoudende dranken drinken, geen parenterale 
of enterale voeding, geen glucose-infuus). 

Perorale therapie (tabletten) 
o In geval dat u Metformine® of Metformax® of Glucophage® neemt:

• U mag geen ontbijt nemen
• U moet uw ochtenddosis innemen

o In geval dat u andere glucoseverlagende medicatie neemt:

• U mag geen ontbijt nemen
• U mag geen ochtenddosis nemen

o Na het onderzoek neemt u uw medicatie volgens schema

Injecteerbare therapie (insuline of GLP-1 analogen) 

Patiënt met subcutane insulinepomp 

Vraag zo mogelijk vooraf het advies van de diabeteseducatoren (015 50 47 05). 

Basaal ritme blijft ongewijzigd. 
Betreffende de maaltijdbolussen: 

o Geen insulinebolus ’s morgens
o U mag geen ontbijt nemen
o 1 uur voor het onderzoek moet de pomp afgezet woorden
o Na het onderzoek: neem de volgende bolussen volgens schema

Patiënt op GLP-1 analogen 

Byetta® / Victoza® / Lyxumia® / Bydureon® / Trulicity® / Eperzan® 

• Zo injectie gepland is op de dag van het onderzoek, dient dit te worden uitgesteld tot
na het onderzoek.



Patiënt op 1 injectie insuline 

Insuman Basal® / Insulatard® / Humuline NPH® / Levemir ® / Lantus® / Toujeo® / Abasaglar® 

• Indien injectie ´s avonds plaats vindt: neem 80% van de standaard voorgeschreven dosis 
op het voorgeschreven standaard tijdstip 

• Indien injectie ´s morgens plaats vindt: neem 50% van de standaard voorgeschreven 
dosis op het voorgeschreven standaard tijdstip 

Patiënt op 2 injecties insuline 

Novomix 30® / Novomix 50® / Novomix 70® / Humalog Mix 25® / Humalog Mix 50® / Humuline 
30/70® 

• Onderzoek heeft plaats in de voormiddag (voor 12u): 
o Neem ’s avonds de standaard voorgeschreven dosis 
o Neem ’s morgens 50% (1/2) van de voorgeschreven dosis, en blijf nuchter 
o Na het onderzoek moet u een maaltijd nemen   

Patiënt op 3 injecties insuline 

Novomix 30® / Novomix 50® / Novomix 70® / Humalog Mix 25® / Humalog Mix 50® / Humuline 
30/70® 

• Onderzoek heeft plaats in de voormiddag (voor 12u): 
o ’s Middags en ’s avonds normale dosis spuiten  
o Neem ’s morgens 50% (1/2) van de normale dosis en blijf nuchter 
o Na het onderzoek moet u een maaltijd nemen 

Patiënt op 4 injecties insuline 

Insuman Basal® / Insulatard® / Humuline NPH® / Levemir® / Lantus® / Toujeo® / Abasaglar® 

Vraag indien nodig vooraf het advies van de diabeteseducatoren (015 50 47 05). 

o Spuit uw basale (trage) insuline ´s avonds voorgeschreven dosis in 
o Geen maaltijdinsuline inspuiten ’s morgens 
o Neem de 2de, 3de en 4de injectie volgens schema 
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