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Waarom is een peri-operatief 
protocol voor 
diabetespatiënten
belangrijk?



Waarom?

• 5,9% van de bevolking in België heeft diabetes mellitus 

• Diabetespatiënten hebben verhoogd risico op:
• Chronische nierinsufficiëntie

• Gastroparese

• Hart-en vaatziekten

• Levercirrose

• Diabetespatiënt hebben verhoogd risico op peri-operatieve 
problemen



Waarom?

• Hoger risico op:

• Hypo-en hyperglycemie

• Infecties

• Acute nierinsufficiëntie

• Cardiovasculaire complicaties

• Diabetische keto-acidose door o.a. foutief gebruik van 
insuline/complexe therapie

=>

Langere hospitalisatieduur

Levyet al. Perioperative management of diabetes and the emerging role of anaesthesists as perioperative physicians. BJA 2016,116:4:43-447.



Waarom?

L. Buehler et al. / Journal of Diabetes and Its Complications 29 (2015) 1177–1182



Doel?
• Betere regeling te bekomen na een operatie

• Ontregelde diabetes (hyperglycemie) in een perioperatieve periode 
gaat samen met een slechtere outcome voor de patiënt

• Doel glycemie tussen de 100-180mg/dl houden en hypoglycemies te 
vermijden

• Kortere hospitalisatieduur

• Betere levenskwaliteit 



Doel?

Verlaagde morbiditeit 

1. Minder infecties

2. Betere wondheling

3. Correcte elektrolytenbalans (oa. hypernatriëmie)

4. Verminderde coagulabiliteit (diepe veneuze trombose 

en longembolen)

Verlaagde mortaliteit



Protocol



Algemene andachtspunten

• Indien geplande opname bij een insulinedependente patiënt   
patiënt op voorhand contact laten opnemen met de behandelende 
endocrinoloog

• Patiënten zo vroeg mogelijk op de dag plannen (bij voorkeur als 1e

patiënt)

• Zo Hba1c > 8,5% uitstellen van niet dringende ingrepen en advies 
vragen aan de behandelende endocrinoloog of verbetering mogelijk is



METEN IS WETEN 





Pre-operatief consult 

• Elke patiënt die algemene anesthesie krijgt heeft een pre-operatief
contact bij de anesthesist

• Opsplitsing insuline – en niet-insuline dependente patiënten 

• Anesthesist bepaalt in welk schema insuline dependente patiënt 
terechtkomt (A, B of C)

• Avond voor de ingreep habituele dosis basale insuline en NPO vanaf 
middernacht

• Dag van de ingreep steeds een nuchtere glycemie meten en 
vervolgens elke 2 uur totdat patiënt weer eet



1. Afspraken insuline onafhankelijke diabetes 
patiënten
• Avond voor de ingreep: NPO vanaf 24h

• Wat met de orale medicatie of GLP-1 analogen? 

• Dag van de ingreep: bij opname of omstreeks 7u glycemie meten

> 250 mg/dL: correctie met insuline SC (cfr bijspuitschema **) - NaCl 0,9% als standaardinfuus

80-250 mg/dL: - NaCl 0,9% als standaardinfuus + géén correctie van glycemie nodig

60-80 mg/dL: Glucose 5% 500 ml aan 60 ml/uur starten

< 60 mg/dL: Glucose 5% 500 ml aan 60ml/uur en extra toediening glucose 12g IV (in bolus) gevolgd door glycemiecontrole na 
15 minuten



Bijspuitschema snelwerkende insuline 
Actrapid (of eigen snelwerkende insuline)
• >150mg/dl: 1E

• >200mg/dl: 2E

• >250mg/dl: 3E

• >300mg/dl: 4E

• >350mg/dl: 5E

• >400mg/dl: 6E

• >450mg/dl: 7E

• >500mg/dl: 8E



Orale antidiabetica/injecteerbare GLP-1 
analogen 

• Biguaniden/Metformine

• Sulfonylurea

• DPP-4 inhibitoren

• SGLT-2 inhibitoren

• GLP-1 analogen 



Biguaniden (Metformine, Metformax) 
Wanneer stoppen?

• 24 uur voor chirurgische ingreep of voor een radiologisch onderzoek met injectie 
van joodhoudende contraststof, tot 48 uur erna

Dag -1 toedienen dag voor onderzoek/ingreep

Dag 0 NIET toedienen dag van onderzoek/ingreep

Dag 1 NIET toedienen

Dag 2 toedienen volgens voorschrift (en rekening houdend met eGFR)

Waarom stoppen?

• Overbelasting van de nieren voorkomen 

• CAVE lactaatacidose



Sulfonylurea (SU)

• Uni-diamicron, Gliclazide, Glurenorm, Amarylle,…

Wanneer stoppen?

• Geen toediening indien de patiënt nuchter moet blijven

• eGFR <30ml/min (uitgez. Glurenorm en Novonorm)

Waarom stoppen?

• Hoog risico op hypoglycemie



DPP-4 inhibitoren

• Vipidia, Trajenta, Onglyza, Januvia en Galvus

Wanneer stoppen?

• Mag verdergezet worden bij nuchter zijn voor ingreep / onderzoek

• Innemen na onderzoek / ingreep

• Aanpassing dosering bij verminderde nierfunctie (uitgez. Trajenta)



SGLT2-inhibitor
• Invokana, Forxiga, Jardiance,…

Wanneer stoppen?

• 24 uur voor chirurgische ingreep tot 48 uur erna

Dag -1: toedienen dag voor onderzoek/ingreep

Dag 0: NIET toedienen dag van onderzoek/ingreep

Dag 1: NIET toedienen

Dag 2: toedienen volgens voorschrift (en rekening houdend met eGFR)

Waarom stoppen?

• Risico op dehydratatie, elektrolytenstoornissen en diabetische keto-acidose



GLP1-analogen
• Rybelsus, Trulicity, Ozempic, Victoza,…

Wanneer stoppen?

• Niet toedienen dag van onderzoek/ingreep 

Dag -1: toedienen dag voor onderzoek/ingreep

Dag 0: NIET toedienen dag van onderzoek/ingreep

Dag 1: toedienen volgens voorschrift

• eGFR <15ml/min stoppen 

Waarom stoppen?

• Meer last van nausea post-operatief



2. Afspraken insuline afhankelijke diabetes patiënten

• TYPE 2 vs TYPE 1 DIABETES 
• Type 1 diabetes is absoluut INSULINE afhankelijk!

• Geen insuline -> keto-acidose en risico op coma! 

• METEN IS WETEN!

• Afspraken bij een onderzoek vs. afspraken bij een operatie



1 traagwerkende insuline-injectie per dag en dag van onderzoek: nuchter
Bvb: Lantus, Toujeo, Abasaglar, Tresiba, Insulatard, Insuman Basal, Humuline NPH

8 u Na onderzoek 12 u Na onderzoek 17 u 22u 

OZ in VM

N van 24-12u

Normale dosis 
(N)

Geen insuline 
(ontbijt)

Geen insuline 
(middagmaal)

/ Geen insuline 
(avondmaal)

Geen insuline 

OZ vroege VM

N van 24u

Ontbijt na OZ

2/3 van 
normale dosis 
(N)

Geen insuline 
(ontbijt)

Geen insuline 
(middagmaal)

/ Geen insuline 
(avondmaal)

Geen insuline 

OZ in NM

Nog ontbijt,

nadien N

2/3 van 
normale dosis 
(onbijt)

/ Geen insuline 
(nuchter)

Geen insuline 
(laten eten)

Geen insuline 
(avondmaal)

Geen insuline 

OZ in NM

N van 24u tot na 
de middag

2/3 van 
normale dosis 
(ontbijt)

/ Geen insuline 
(nuchter)

Geen insuline 
(laten eten)

Geen insuline 
(avondmaal)

Geen insuline 

Operatie,…

1 dag of langer N

insulinedrip insulinedrip Insulinedrip Insulinedrip Insulinedrip Insulinedrip



2 gemengde insuline-injecties per dag en dag van onderzoek: nuchter
Bvb: Novomix 30 of 50; Humalog mix 25 of 50 of 75 Humuline 30/70

8 u Na onderzoek 12 u 17 u 22 u 

OZ in late VM

N van 24-12u

½ van normale 
dosis(N)

Geen insuline ¼ traagwerkende

omgezet in 
snelwerkende

(middagmaal)

Normale 
avonddosis

(avondmaal)

Geen insuline

OZ vroege VM

N van 24u

Ontbijt na OZ

½ van normale 
dosis(N)

Overige ½ dosis

(ontbijt)

Geen insuline

(middagmaal)

Normale 
avonddosis

(avondmaal)

Geen insuline

OZ in NM

Nog ontbijt,

nadien N

½ van normale 
dosis

(ontbijt)

Geen insuline(N) Geen insuline Normale 
avonddosis

(avondmaal)

Geen insuline

OZ in NM

N van 24u tot na 
de middag

½ van normale 
dosis(N)

Geen insuline(N) Geen insuline Normale 
avonddosis

(avondmaal)

Geen insuline

Operatie,…

1 dag of langer N

insulinedrip insulinedrip insulinedrip insulinedrip insulinedrip



4 insuline-injecties per dag en dag van onderzoek: nuchter
Bvb: Toujeo en Apidra, Lantus en Novorapid

8 u Na onderzoek 12 u 17 u 22 u 

OZ in late VM

N van 24-12u

Ochtenddosis

halveren

Geen insuline Middagdosis

(middagmaal)

avonddosis Vaste dosis

OZ vroege VM

N van 24u

Ontbijt na OZ

Ochtenddosis

halveren(N)

Geen insuline

(klein ontbijt)

Middagdosis

(middagmaal)

Avonddosis

(avondmaal)

Vaste dosis

OZ in NM

Nog ontbijt,

nadien N

Ochtenddosis

(ontbijt)

Geen insuline

(laten eten)

Middagdosis 
halveren

(nuchter)

Avonddosis

(avondmaal)

Vaste dosis

OZ in NM

N van 24u tot na 
de middag

Ochtenddosis 
halveren

Geen insuline

(laten eten)

Middagdosis 
halveren

(nuchter)

Avonddosis

(avondmaal)

Vaste dosis

Operatie,…

1 dag of langer N

insulinedrip insulinedrip insulinedrip insulinedrip insulinedrip



Algemene richtlijnen peri-operatief

• Dag van de ingreep glycemie meten en nadien iedere 2 uur pre-
operatief meten zolang de patiënt nuchter is.

• Schema A of B (C voor insulinepompen) 

• Bij aankomst op recovery en op de afdeling glycemie meten, 
nadien elke 2 uur tot intake hernomen wordt of Actrapiddrip 
stopt. 

> 250 mg/dL: correctie met insuline SC (cfr bijspuitschema **) - NaCl 0,9% als 
standaardinfuus

80-250 mg/dL: - NaCl 0,9% als standaardinfuus + géén correctie van glycemie nodig

60-80 mg/dL: Glucose 5% 500 ml aan 60 ml/uur starten

< 60 mg/dL: Glucose 5% 500 ml aan 60ml/uur en extra toediening glucose 12g IV (in 
bolus) gevolgd door glycemiecontrole na 15 minuten



Schema A (grote OP met opname IZ)
vb. CABG, AAA, HIPEC,…

• Anesthesie start Actrapid-drip tijdens operatie 

• Post-operatief loopt Actrapiddrip verder tot patiënt terug kan eten. 
Nadien overschakelen naar thuisschema/overgangschema (cfr. liason 
diabetes) 

• Correcte en voldoende glycemiemetingen doen!



Schema B (kleinere ingrepen waarbij patiënt 
dezelfde dag post op kan eten)
(vb. wonddebridement, vitrectomie,…)

• Klassiek geen Actrapiddrip!

• Bij eerste maaltijd na heelkunde insuline inspuiten NA de maaltijd 
afhankelijk van de intake 

• Zolang nog nuchter, elke 2 uur meten, nadien 4-punts 
glycemiedagprofiel 



Insulinepomp en sensor

Sensoren

• Sensor verwijderen bij blootstelling aan (elektro)magnetische straling

• Verwijderen bij cauterisatie 

Insulinepompen

• Pomp afkoppelen bij NMR/RX



Schema C1 (pt met insulinepomp en een ingreep 
met RX of cauterisatie)

Peroperatief   

• Insulinepomp en sensor steeds afkoppelen en Actrapid-drip starten 
(gelijktijdig)

Post operatief:

• Glycemie meten bij aankomst op de kamer

• Insulinepomp starten zodra patiënt zelf de pomp kan bedienen en 
dan ook de Actrapid-drip stoppen (gelijktijdig)

• Correcte en voldoende glycemiemetingen doen



Schema C2 (pt met insulinepomp en ingreep 
zonder RX of cauterisatie)

• Insulinepomp laten lopen en elke twee uur glycemiecontrole laten 
uitvoeren



Take home messages

• Goed opvolgen van glycemie! Correcte dagprofielen is een must!

• Diabetes type 1: altijd insuline nodig, noodzakelijk om ketoacidose te 
vermijden => CAVE postoperatieve misselijkheid

• Diabetes type 2: insuline nodig om glycemies te regelen

• Denkschema: Operatiestress? Infectie? Nuchter? Eten? Hoeveelheid 
insuline nodig => totale hoeveelheid basale insuline is de minimum 
toe te dienen insuline over 24h



Casussen



Casus 1

• Mevrouw D, 74j, is een type 2 diabeet die woensdag om 13h een plaatsing van 
een stent (met contraststof) krijgt. Ze mag nog een licht ontbijt. Je komt de avond 
voordien bij haar en ze vraagt aan jou hoe ze haar medicatie moet innemen.

• Thuismedicatie:                                                                                                              
Metformine 850mg 3x/d                                                                                                        
Uni diamicron 60mg 1co/d                                                                                                     
Ozempic die elke woensdag wordt ingespoten                                                                                   

• Labo:                                                                                                                        
eGFR: 87mL/min                                                                                                               
HbA1c: 7.8%



Wat is de juiste oplossing?
A) Ze mag alle medicatie krijgen, want het onderzoek gaat pas in de 
namiddag door

B) Ze mag de Metformine en de Ozempic krijgen want ze mag eten en 
dit veroorzaakt geen hypo’s

C) Ze mag haar orale antidiabetica (OAD) niet innemen, maar de 
Ozempic wel inspuiten

D) Ze mag haar OAD niet innemen en de Ozempic ook niet inspuiten



Antwoord
A) Ze mag alle medicatie krijgen, want het onderzoek gaat pas in de 
namiddag door

B) Ze mag de Metformine en de Ozempic krijgen want ze mag eten en 
dit veroorzaakt geen hypo’s

C) Ze mag haar orale antidiabetica (OAD) niet innemen, maar de 
Ozempic wel inspuiten

D) Ze mag haar OAD niet innemen en de Ozempic ook niet inspuiten



Casus 2

Meneer JV, 54j,  gaat een coloscopie om 10h krijgen. Hij is sinds 30j gekend met 
type 1 diabetes.
Twee dagen voor het onderzoek krijgt hij restenarme voeding. Hij moet Moviprep + 
water de avond voor het onderzoek en de ochtend van onderzoek drinken.

• Thuismedicatie: 

Apidra: 17E – 15E – 15E

Toujeo: 50E

• Labo:

eGFR >90ml/min

HbA1c: 6,8%



Wat is de juiste oplossing?

A) Hij mag de volledige dosis Toujeo krijgen en ½ Apidra

B) Hij mag ½  Toujeo krijgen en ½  Apidra

C) Hij mag de avond ervoor zijn Toujeo nog krijgen, maar de ochtend 
zelf geen Apidra

D) Hij mag vanaf de avond ervoor geen insuline meer krijgen om hypo’s 
te vermijden



Antwoord

A) Hij mag de volledige dosis Toujeo krijgen en ½ Apidra

B) Hij mag ½  Toujeo krijgen en ½  Apidra

C) Hij mag de avond ervoor zijn Toujeo nog krijgen, maar de ochtend 
zelf geen Apidra

D) Hij mag vanaf de avond ervoor geen insuline meer krijgen om hypo’s 
te vermijden



Casus 3

Mevrouw V 69 jaar met DM type 2 ligt op de spoedgevallen in afwachting van een 
THP na een val rond 11 uur. Ze heeft haar Novomix 30 25E ’s ochtends om 8 uur 
ingespoten. 
Het is druk in het OK en het uur van de operatie is nog niet gekend. Ze moet 
voorlopig nuchter blijven. Je meet de glycemie ’s middags om 12 uur en ze heeft 
285 mg/dl, wat doe je het best?

• Thuismedicatie:
Novomix 30: 25E-20E

• Labo:

eGFR: 28ml/min

HbA1c: 7,5%



Wat is de juiste oplossing?

A) Je doet niks, want je verwacht dat ze nog gaat zakken met haar 
glycemie.

B) Je start een Actrapid drip met 1L glucose 5%/12uur 

C) Je hangt een glucion 5% met 12E Actrapid in aan.

D) Je geeft haar 12E Novomix 30 bij ( de helft van de ochtend)



Antwoord

A) Je doet niks, want je verwacht dat ze nog gaat zakken met haar 
glycemie.

B) Je start een Actrapid drip met 1L glucose 5%/12uur 

C) Je hangt een glucion 5% met 12E Actrapid in aan.

D) Je geeft haar 12E Novomix 30 bij ( de helft van de ochtend)



Casus 4

• Meneer Z, 63j wordt opgenomen voor een CABG. Hij is sinds 12j 
gekend met type 2 diabetes

• Thuismedicatie: Novomix 30: 40E- 25E

• Hij is nuchter de dag van de ingreep en gaat voor 2 dagen naar IZ, 
waar hij een AR-drip heeft lopen

• Nadien komt hij terug op de afdeling. Hoe schakel je om? 

• Labo: eGFR 80ml/min, HbA1c: 8,1% 



Wat is de juiste oplossing?

A) Je behoudt de Actrapid-drip tot dat meneer terug goed kan eten. 
Dan schakel je terug over naar zijn thuisschema

B) De drip stopt op IZ, je meet op de afdeling de glycemie en indien de 
glycemie >150mg/dl komt, start je de insuline terug op

C) Je geeft geen insuline zolang de patiënt niet eet en prikt GDP

D) Je prikt GDP en bij glycemies >150mg/dl spuit je bij met        
bijspuitschema snelwerkende insuline



Antwoord

A) Je behoud de Actrapid-drip tot dat meneer terug goed kan eten. 
Dan schakel je terug over naar zijn thuisschema

B) De drip stopt op IZ, je meet op de afdeling de glycemie en indien de 
glycemie >150mg/dl komt, start je de insuline terug op

C) Je geeft geen insuline zolang de patiënt niet eet en prikt GDP

D) Je prikt GDP en bij glycemies >150mg/dl spuit je bij met        
bijspuitschema snelwerkende insuline



Casus 5

• Mevrouw X, 40j en sinds 15j gekend met diabetes type 1. Ze komt op 
dagziekenhuis binnen voor een hallux valgus operatie. Deze zal onder 
plaatselijke verdoving plaatsvinden.

• Thuismedicatie: 

Novorapid: 10E – 10E – 10E

Tresiba: 30E

• Labo: 

eGFR: 74ml/min

HbA1c: 9%



Wat is de juiste oplossing?

A) Start AR drip bij aankomst (type1)

B) Enkel tijdens operatie een Ar drip starten en stoppen bij 
aankomst op kamer

C) De operatie uitstellen gezien het hoog HbA1c en het feit dat 
het een niet dringende ingreep is

D) Alle 2 uren de glycemie meten en zo nodig corrigeren met 
bijspuitschema



Antwoord

A) Start AR drip bij aankomst (type1)

B) Enkel tijdens operatie een Ar drip starten en stoppen bij 
aankomst op kamer

C) De operatie uitstellen gezien het hoog HbA1c en het 
feit dat het een niet dringende ingreep is

D) Alle 2 uren de glycemie meten en zo nodig corrigeren met 
bijspuitschema



Aandachtspunten 
• Petscan: IV insuline (na 1/2u uitgewerkt) => AR drip 1uur voor de scan stoppen: 

geen insuline, geen hyperglycemie en geen glucoseinfuus (infuus = Nacl 0,9%)

• Gebufferd infuus NIET meer gebruiken; de insuline kleeft immers aan de wand 
van de infuuszak

• Cave met insulinemixen:
Humuline

Humuline 30/70

Humuline NPH

Humalog

Humalog mix 25 of mix 50




