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Contact 
centrum endocrinologie/diabetologie 
 
secretariaat:  
t. 056 63 31 80 
campus kennedylaan, route E021  
 
diabetesverpleegkundigen-educatoren: 
t. 056 63 31 85 
 
diëtisten-educatoren:    
t. 056 63 31 87 
 

Diabetes en ziekte 



 Ziek zijn is voor ieder van ons onaangenaam.  
Indien je ziek bent en diabetes hebt, kan dit je 
diabetes volledig ontregelen.  
 

Ziekte = stress 
Voor het lichaam is ziekte een toestand van 
stress. De stresshormonen in het bloed stijgen 
en er ontstaan metabole veranderingen 
waardoor je diabetes ontregeld kan worden.  
Zo kan een virale infectie, een verkoudheid of 
een griep je glycemie ontregelen.  
 

Wat doen bij ziekte? 
• Insuline blijven toedienen 
• Pillen voor je diabetesbehandeling 
• Voldoende vocht innemen 
• Glycemie en zo nodig ketonen meten 
• Inname van koolhydraten 
• Misselijkheid en braken 
 

Insuline blijven toedienen 

Het is niet omdat je geen honger hebt, of niet 
kan eten, dat je geen of minder insuline moet 
spuiten. Integendeel. Bij ziekte en bij koorts 
heeft je lichaam juist meer insuline nodig.  
 
Blijf dus zeker altijd je langwerkende insuline  
(Lantus®, Levemir®, Toujeo®) toedienen, ook al 
kan je niets eten. Dit is zeker van belang bij  
type 1! 
 
Snelwerkende insuline blijven toedienen: bij 
eten: basis + aanpassen met schema 
          
Bij hoge glycemie: basis 0 + aanpassen met 
schema 
 

Pillen voor je diabetesbehandeling 

Indien je pillen neemt voor je 
diabetesbehandeling, moet je deze mogelijks 
enkele dagen onderbreken. Neem hiervoor 
best contact op met je arts. 
 

Voldoende vocht innemen 

Door de koorts en eventueel braken loop je het 
gevaar op uitdroging.  
Probeer dus regelmatig en voldoende te 
drinken. (bv. elk half uur een glas water) 
  

Glycemie en zo nodig ketonen meten 

Meten = weten 
 
Als je ziek bent, en zeker bij koorts kan er heel 
vlug een ontregeling optreden. 
Afhankelijk van het soort insuline dat je spuit, 
meet je de glycemie om de 2 à 4uur.  
Door regelmatig te meten, kan je met kleine 
hoeveelheden snelwerkende insuline de 
glycemie onder controle krijgen.  
Blijft de glycemie stijgen, dan is een controle op 
ketonen aangewezen. Ketonen worden 
gevormd als het lichaam glucose niet als 
energiebron kan gebruiken m.a.w. door vasten 
en een tekort aan insuline in het lichaam (zie 
ook folder ketonenmeting). 
 

Inname van koolhydraten 

Probeer toch wat koolhydraten in te nemen (ev. 
yoghurt of wat melk). 
Indien vaste voeding niet lukt, probeer dan wat 
thee met suiker te drinken.  
 

Misselijkheid en braken 

Misselijkheid, buikpijn en braken kunnen wijzen 
op de vorming van ketonen (type 1). 
Controleer je ketonen en je glycemie en 
contacteer zo nodig een arts. 
Indien je meerdere keren moet braken, 
contacteer zeker een arts.  
Braken leidt tot uitdroging en is meestal een 
teken van ernstige ontregeling. 
 
 
 
 
 
 

Wanneer bel je de dokter? 
• als je blijft braken 
• bij aanhoudende koorts 
• glycemie die hoger blijft dan 

300mg/dl 
• ketonen, die niet verdwijnen na het 

inspuiten van snelwerkende insuline 
• tekenen van infectie 
• aanhoudende en hevige diarree 

 

Wat doen indien je nuchter moet 
zijn voor een ingreep of een 
onderzoek? 
Meld steeds vooraf aan de arts of de 
verpleegkundigen die het onderzoek 
uitvoeren dat je diabetes hebt. Mogelijks 
moet er een aanpassing gebeuren van je 
diabetisch medicatie en/of insuline. 
 


