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Uw behandelend arts heeft u Ferinject® voorgeschreven voor de behandeling van een ijzertekort in
uw bloed op de dagbehandeling van de afdeling Geriatrie in het ETZ, locatie TweeSteden ziekenhuis
In deze folder leest u meer over dit medicijn.

Ijzertekort

Uw lichaam heeft ijzer nodig. IJzer zorgt voor een goede conditie, bevordert de concentratie en houdt
uw huid, haar en nagels gezond. Ook versterkt het de afweer tegen ziektes. Door een ijzertekort kunt u
klachten van vermoeidheid en kortademigheid ervaren.
De rode bloedlichaampjes in het bloed gebruiken ijzer om zuurstof op te nemen. Zij vervoeren het
door het hele lichaam. Uw lichaam maakt zelf geen ijzer aan, daarom moet u dagelijks voldoende ijzer
met het voedsel binnen krijgen. Onder bepaalde omstandigheden krijgt u onvoldoende ijzer binnen
via het voedsel of uw lichaam neemt onvoldoende ijzer op. Het lichaam gebruikt dan het ijzer dat in de
lever en milt is opgeslagen. Als die voorraad op is, ontstaat er een ijzertekort.

Wat is Ferinject®?
Ferinject® is een medicijn dat wordt gebruikt voor het behandelen van bloedarmoede.
Het doel van de behandeling is het aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam hetgeen bijdraagt in
de behandeling van bloedarmoede. Ferinject® krijgt u via een infuus, maximaal 1000 mg per
toediening. Het heeft een bruine kleur.
De behandeling vindt plaats op de dagkliniek van de afdeling Geriatrie.
De behandeling zelf duurt 30 tot 60 minuten. U hoeft hiervoor niet op bed te liggen, u kunt
plaatsnemen in een comfortabele stoel.
Voor de behandeling wordt een infuus in een arm ingebracht. Voor, tijdens en na de behandeling
voert een verpleegkundige een aantal metingen uit, waaronder controle van uw bloeddruk, hartslag,
zuurstofgehalte in het bloed en temperatuur.

Voorbereiding op de behandeling
Voor de behandeling met Ferinject® hoeft u geen voorbereidingen te treffen. Wij adviseren wel dat
iemand u begeleidt naar het ziekenhuis en terug.
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Na de behandeling

Als u na de behandeling geen klachten ervaart en de metingen goed zijn, kunt u naar huis.

Bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Ferinject® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.


Bijwerkingen die vaak (1-10%) kunnen optreden:
hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, reacties op de aanprikplaats van het infuus (zoals pijn,
blauwe plek, irritatie).



Bijwerkingen die soms (0,1-1%) kunnen optreden:
jeuk of tintelingen, huiduitslag, lage bloeddruk, roodheid, vermoeidheid, obstipatie, diarree,
smaakverlies, spierpijn/kramp, rugpijn, gewrichtspijn, koorts, rillingen, pijn op de borstkast,
stijfheid, vochtophoping.



Bijwerkingen die zelden (0,01-1%) kunnen optreden:
kortademigheid, bleke gelaatskleur, vochtophoping in het gezicht (zwelling).

NB: Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die hier niet is
vermeld, raadpleeg dan uw behandelaar.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de dagbehandeling
van de afdeling Geriatrie (via polikliniek Geriatrie).

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Geriatrie

(013) 221 00 90

Locatie ETZ Tweesteden
Route 93
Locatie ETZ Waalwijk
Wachtruimte 5,Nummer 25

Secretariaat Geriatrie:
E-mailadres : secgeriatrie@etz.nl

(013) 221 51 11
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