Diabetes
Mellitus
(DM)
Onderzoek

Uw huisarts heeft u aangemeld bij de Diabetesdienst van Diagnostiek voor U, omdat u
suikerziekte heeft. Regelmatige controle is belangrijk om deze ziekte goed te kunnen
behandelen. Het onderzoek bestaat uit bloedafname, urineonderzoek, een foto van uw netvlies
(fundusfoto), en onderzoek van uw voeten (podometrie).
Afspraak maken
U ontvangt een oproepbrief waarin staat voor welke onderzoeken wij u oproepen. Roepen wij u
op voor alleen bloedafname met of zonder het inleveren van ochtendurine? Dan kunt u
eenvoudig online een afspraak maken via onze website. U kiest hierbij zelf naar welke locatie u
wilt en welke datum en tijd voor u het beste uitkomen. Roepen wij u naast bloedafname en het
inleveren van urine ook op voor een oog- of voetonderzoek? Belt u ons dan om een afspraak te
maken. Dit kan op werkdagen via telefoonnummer 088 – 21 41 149.
Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek (het oogonderzoek en het voetonderzoek) duurt ongeveer 25 minuten.
Deze duur is een indicatie en is mede afhankelijk van het verloop van het onderzoek.
Hoe wordt een Diabetes Mellitus onderzoek uitgevoerd?
De Diabetesdienst helpt u en uw huisarts de ziekte te controleren. Dat betekent dat de
Diabetesdienst u regelmatig oproept voor onderzoek. Deze oproep kan om de drie maanden of
jaarlijks plaatsvinden, afhankelijk van de keuze en de praktijkvoering van uw huisarts.
Een keer in de drie maanden
Bloedafname (nuchter)
Als u bent aangemeld voor de driemaandelijkse controle, roepen wij u op om in een
bepaalde week bloed af te geven. U kunt daarvoor terecht bij Diagnostiek voor U of
bij één van de bloedafnamelocaties. Op verzoek van uw huisarts kunnen we ook bij u
thuis bloed van u afnemen.
Voorbereiding bloedafname
Voor elke bloedafname moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond voor het
onderzoek vanaf 23.00 uur niet meer mag eten en drinken. Water drinken mag wel.
Uw medicijnen kunt u weer innemen na de bloedafname.
Een keer per jaar
Uitgebreid onderzoek (ogen, voeten en urine)
Naast het bloedonderzoek roepen wij u één keer per jaar op voor een uitgebreid
onderzoek van uw ogen (fundusfotografie) en/of voeten (podometrie). Waar dit
onderzoek plaatsvindt, staat in uw oproepbrief vermeld. Daarnaast willen we één
keer per jaar uw urine onderzoeken.

Voorbereiding jaarlijks onderzoek
Voor elke bloedafname moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond voor het
onderzoek vanaf 23.00 uur niet meer mag eten en drinken. Water drinken mag wel.
Uw medicijnen kunt u weer innemen na de bloedafname. Uw potje met ochtendurine
kunt u afgeven aan de medewerker van de bloedafname.
Meer informatie over oogonderzoek en voetonderzoek leest u op onze website
www.diagnostiekvooru.nl bij:
Oogfoto (fundus)
Voetonderzoek (podometrie)
De uitslag
De onderzoeksresultaten sturen we naar uw huisarts of praktijkondersteuner. Maakt u zelf een
afspraak met uw huisarts of praktijkondersteuner om de resultaten te bespreken.
Een beperking
Heeft u een beperking, waarvan u graag wilt dat wij er rekening mee houden? Laat het ons dan
even weten.
Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers helpen u graag. U kunt de afdeling Cliëntcontact bereiken op nummer 088 21 41 149.
Onderzoek in beeld
Op onze website vindt u een instructiefilmpje over dit onderzoek:
http://diagnostiekvooru.nl/onderzoeken/diabetes-mellitus-dm-onderzoek.

