
 

 

* DM2: diabetes mellitus type 2, VLCD: ‘very low calorie diet’ 

Beleid antidiabetica DM2* bij bariatrische heelkunde  

Bij start van uw specifiek dieet (VLCD*), 2 (soms 3) weken voor de ingreep 

Gebruikt u insuline?   

• Halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties.  

• Blijf uw glycemie volgen. Indien van toepassing pas uw bijspuitschema/correctieschema toe bij de maaltijd.  

• Indien de glycemie voor de maaltijd bij regelmaat kleiner dan 100 of meer dan 200mg/dl bedraagt, contacteer uw 

diabetescentrum.  

• Tot de avond voor de operatie mag u uw insuline toedienen.  

• Indien u uw langwerkende insuline  ’s ochtends spuit, dan mag u deze nog toedienen de dag van de operatie 

(cfr preoperatief medicatiebeleid E17 netwerk: https://www.azgroeninge.be/nl/media/1226) 

 

Gebruikt u (ook) nog andere medicatie voor uw diabetes ?  

• Neemt u Uni Diamicron® , (Uni) Gliclazide®, Daonil®, Glimepiride, Rybelsus® of Glurenorm®: stop deze bij start van het 

dieet 

• Dagelijkse injectie (Byetta®, Lyxumia® of Victoza®) of wekelijkse injectie (Bydureon®, Ozempic® of Trulicity®) stopt u ook 

Alle andere medicatie mag u verder nemen tot de dag voor de operatie. Preparaten met metformine stopt u best 

24h voor de operatie. 

Na de operatie 

Gebruikt u insuline?   

• Langwerkend insuline verderzetten aan de dosis zoals de laatste dagen voor de operatie. 

• Uw endocrinoloog of een andere endocrinoloog zal bij u op de kamer komen om het verdere beleid te bespreken. 

Andere medicatie 

• De medicatie die u de dagen  voor de operatie nog nam, mag u herstarten. De andere medicatie die u stopte 

2 (soms 3) weken voor de operatie worden niet meer herstart.   

Eenmaal thuis 

• Blijf uw glycemie volgen (zo nodig). Indien van toepassing pas uw bijspuitschema/correctieschema toe bij de maaltijd.  

• Indien de glycemie voor de maaltijd bij regelmaat kleiner dan 100mg/dl of meer dan 200mg/dl bedraagt, contacteer uw 

diabetescentrum.  

Notities 
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Voorzie een controle raadpleging op de dienst Endocrinologie 4 à 6 weken na 

uw operatie.   …/…./…. 
 

https://www.azgroeninge.be/nl/media/1226

