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Uw behandelaar heeft een infuus met Ferinject® voorgeschreven. In deze folder leest u meer over dit
medicijn.

Voorbereiding op de behandeling
Voor de behandeling met het medicijn Ferinject® hoeft u geen bepaalde voorbereidingen te treffen.

Ijzertekort
Uw lichaam heeft ijzer nodig. IJzer zorgt voor een goede conditie, bevordert de concentratie en het
houdt uw huid, haar en nagels gezond. Ook versterkt het de afweer tegen ziektes. 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 ijzertekort.

Behandeling met Ferinject®
Ferinject® is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van bloedarmoede.
Het doel van de behandeling is het aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam en voor het
behandelen van bloedarmoede. Ferinject® krijgt u via een infuus, maximal 1000 mg per week. Het
heeft een bruine kleur.
De behandeling vindt plaats op locatie ETZ Elisabeth, op etage C, kamer 1 t/m 16 (C1).
De behandeling zelf duurt 30 tot 60 minuten. Voor de behandeling wordt een infuus in de arm geprikt.

Na de behandeling
Na de behandeling kunt u op eigen gelegenheid naar huis. Het is toegestaan om na de behandeling
met het medicijn Ferinject® auto te rijden. U merkt na ongeveer 8 dagen het resultaat van de
behandeling. De klachten die u door het ijzertekort had zullen verminderen en/of verdwijnen.

Bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Ferinject® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Mogelijke bijwerkingen:
 De volgende symptomen worden vaak waargenomen:
hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, verstopping, diarree, uitslag, reacties op de
aanprikplaats.
 Soms kunt u last hebben van de volgende bijwerkingen:
jeuk of tintelingen, lage bloeddruk, roodheid, smaakstoornissen. spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn,
koorts, vermoeidheid, pijn in de borstkast, stijfheid, ongemak, vochtophoping,
 Zelden kan kortademigheid als bijwerking ontstaan.
Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die hier niet is
vermeld, raadpleeg dan uw behandelaar.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze stellen op de dagbehandeling Maag-,
Darm- en leverziekten (MDL), of aan uw behandelaar. Bent u opgenomen in het ziekenhuis dan is de
uw behandelende arts of assistent MDL uw aanspreekpunt.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek MDL:
Route 24 en route 30

(013) 221 02 00

Dagbehandeling MDL:
Etage C, kamer 1 t/m 16

(013) 221 23 11
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