Behandeling van
ijzertekort met
Ferinject®

De gynaecoloog heeft met u besproken dat het ijzergehalte
van uw bloed te laag is. Als een behandeling met een ander
middel onvoldoende resultaat heeft, kunt u behandeld worden
met het medicijn Ferinject®. In deze folder staat beschreven
wat het belang van ijzer voor uw lichaam is. En u leest hoe de
behandeling met het medicijn Ferinject® verloopt.

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 genoeg ijzer met het
voedsel binnen krijgen. Ongeveer 10% van het ijzer dat u via uw voeding
binnenkrijgt, komt via de darm in het bloed terecht. Daar bindt het zich aan
transferrine. Dit is een stof in uw lichaam die ervoor zorgt dat het ijzer op
die plaatsen in het lichaam komt waar het nodig is. Het ijzer dat het lichaam
niet direct nodig heeft, wordt in de lever en de milt opgeslagen.
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. De meest voorkomende oorzaak van ijzertekort bij
gezonde mensen is bloedverlies. Dit kan voorkomen bij een operatie, een
ongeluk, een bevalling, zwangerschap of menstruatie.
IJzertekort kan op verschillende systemen in het lichaam van invloed zijn.
Hieronder ziet u tot welke klachten dit kan leiden:
• Duizeligheid, hoofdpijn, depressieve stemming en concentratiestoornis
(de hersenen).
• Hartritmestoornissen, benauwdheid en vermoeidheid (hart- en
vaatstelsel).
• Verminderde conditie, koude ledematen, benauwdheid (ijzergebrek in het
bloed).
• Verminderde eetlust (stofwisseling).

• Scheurtjes in de mondhoeken en gebroken nagels (huid, haar en nagels).
• Menstruatiestoornissen, geslachtsdrift verlies, impotentie
(geslachtsorganen).
• Vatbaar voor infecties (immuunsysteem).

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

Behandeling met Ferinject®
Uw arts of specialist heeft met u besproken om tot een eenmalige
behandeling met het medicijn Ferinject® over te gaan. Ferinject® is een
medicijn dat wordt gebruikt voor het behandelen van ijzertekort. Het bevat
ijzer in de vorm van ijzerkoolhydraat. Ferinject® wordt gebruikt als tabletten
of andere middelen met ijzerpreparaten niet snel genoeg werken en/of niet
kunnen worden gebruikt. Het doel van de behandeling met Ferinject® is het
aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam en het behandelen van het
ijzertekort.
Omdat u het medicijn via een infuus toegediend krijgt, is er een afspraak
met u gemaakt voor een dagopname op een verpleegafdeling. Wanneer u
op de afdeling komt, kunt u zich melden bij de balie. De secretaresse zal u
vragen om in de wachtkamer plaats te nemen. Een verpleegkundige haalt u
op en begeleidt u naar uw kamer. De verpleegkundige zal eerst een aantal
vragen aan u stellen. Zij vraagt u of u allergieën heeft en wat voor medicijnen
u gebruikt. Ook vraagt zij de naam van een contactpersoon die het HMC kan
bellen als dat nodig is.
Hierna zal een arts in opleiding of een verpleegkundige een infuus bij u
inbrengen. Dit infuus wordt met behulp van een naald in uw arm ingebracht.
Dit gebeurt liggend op bed en wordt soms als pijnlijk ervaren.
Wanneer het infuus is ingebracht, zal het infuussysteem worden aangesloten
aan een infuuspomp. Het infuussysteem bestaat uit een infuuszak met water
en zout, een slangetje en infuusnaald. De infuuspomp zorgt ervoor dat het
medicijn gedoseerd kan worden toegediend. Het medicijn Ferinject® zit in een
infuuszak van 250 cc en is donkerrood/bruin van kleur.

De toedieningtijd van het medicijn is 30 minuten. Dit betekent dat u een
half uur aan het infuus bent aangesloten. In totaal bent u een tot twee uur
kwijt voor de hele behandeling. Het is mogelijk om tijdens de duur van de
behandeling TV te kijken of om een tijdschrift te lezen. U kunt er ook voor
kiezen om iemand mee te nemen om tijdens de behandeling bij u te zijn.

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 zult na ongeveer acht dagen het resultaat van de behandeling gaan
merken. De klachten die u door het ijzertekort had, zullen verminderen
en/of verdwijnen. Na de behandeling met het medicijn Ferinject® moet u
stoppen met de ijzertabletten die de arts u eerder heeft voorgeschreven.
Het is belangrijk om hiermee te stoppen omdat het medicijn Ferinject® een
vervanging is voor de ijzertabletten. Er moet vermeden worden dat u te
veel ijzer binnen krijgt.

Bijwerkingen
Het medicijn Ferinject® kan tijdens het toedienen of als u weer thuis
bent bijwerkingen veroorzaken. Hieronder staan bijwerkingen die vaak
voorkomen en bijwerkingen die soms of zelden voorkomen.
De volgende klachten komen vaak voor:
• hoofdpijn;
• duizeligheid;
• misselijkheid;
• buikpijn;
• verstopping;
• diarree;
• uitslag;
• reacties op de plaats waar het infuus in uw arm heeft gezeten (branderig
pijnlijk gevoel, roodheid, zwelling en een blauwe plek).

De volgende klachten komen soms voor:
• kriebelingen;
• jeuk of tintelingen zonder dat daar een aanleiding voor is (paresthesie);
• lage bloeddruk;
• roodheid;
• smaakstoornissen;
• gestoorde spijsvertering, met als verschijnsel een vol gevoel in bovenbuik;
• pijn in de maagstreek;
• boeren;
• braken en zuurbranden;
• winderigheid;
• huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes;
• spierpijn;
• rugpijn;
• gewrichtspijn;
• koorts (bij een temperatuur van 38° C of hoger wordt er gesproken over
koorts);
• vermoeidheid;
• pijn in de borstkast;
• stijfheid;
• ongemak;
• vochtophoping;
• overgevoeligheid en ernstige allergische reacties.
De volgende klachten komen zelden voor:
• kortademigheid (dyspneu).
Wanneer u tijdens de behandeling één van bovenstaande klachten ervaart,
moet u dit direct aangeven bij de verpleegkundige.
Wanneer u thuis klachten ervaart, kunt u contact opnemen met de afdeling
waar u de behandeling heeft gehad.

Vragen en bereikbaarheid
De behandeling vindt plaats op:
☐

Afdeling C12a of C12b op de 12e etage.

☐

Afdeling C10 op de 10e etage.

☐

Polikliniek Gynaecologie op de begane grond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u behandeld
wordt. De afdelingen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van
09.00 uur tot 17.00 uur op onderstaande telefoonnummers. Na 17.00 uur en
in het weekend kunt u contact opnemen met afdeling C10 (Gynaecologie)
of afdeling C12a (Kraamafdeling).
HMC Westeinde, afdeling C12a (Kraamafdeling)
HMC Westeinde, afdeling C12b (Verloskamers):
HMC Westeinde, afdeling C10 (Gynaecologie):		
HMC Westeinde, polikliniek Gynaecologie: 		

088 979 22 19
088 979 21 04
088 979 20 27
088 979 24 22

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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