Toediening van een ijzerpreparaat per infuus
Ferinject®
Gynaecologie
Inleiding
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®. Deze folder geeft
algemene informatie over het belang van ijzer voor uw lichaam en de behandeling met Ferinject®.

IJzer in uw lichaam en 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 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 neemt uw lichaam 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. Dit kan leiden tot de volgende klachten:
■ duizeligheid, hoofdpijn, depressieve stemming en concentratiestoornissen (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, verlies van geslachtsdrift, impotentie (geslachtsorganen);
■ vatbaarheid voor infecties (immuunsysteem).

Voorbereiding
Voor de behandeling met Ferinject® hoeft u geen bepaalde voorbereidingen te treffen.
Neem uw geldig identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Behandeling met Ferinject®
Uw arts heeft met u besproken dat u een eenmalige behandeling met Ferinject® krijgt. Dit medicijn wordt gebruikt voor
het behandelen van ijzertekort, als andere tabletten of middelen met ijzerpreparaten niet snel genoeg werken of niet
kunnen worden gebruikt. Het doel van de behandeling met Ferinject® is het behandelen van het ijzertekort door het
aanvullen van de ijzervoorraad in het lichaam.
Omdat u het medicijn via een infuus krijgt toegediend, is er een afspraak met u gemaakt voor een dagopname.
Wanneer u op de verpleegunit komt, meldt u zich bij de balie. De secretaresse vraagt u om in de wachtruimte plaats te
nemen, waar een verpleegkundige u ophaalt en naar de kamer begeleidt. Zij informeert naar uw allergieën en
medicijngebruik en naar de naam van een contactpersoon, die zij kan bellen als dat nodig is. Hierna brengt een artsassistent of een verpleegkundige een infuus met Ferinject® bij u in. De toedieningstijd van het medicijn is 15 tot 30
minuten. Dit betekent dat u een half uur aan het infuus bent aangesloten, waarna u nog minimaal 30 minuten ter
observatie blijft, een enkele keer treedt een alllergische reactie op. In totaal duurt de behandeling één á twee uur.
U kunt iemand meenemen om tijdens de behandeling bij u te zijn.
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Na de behandeling
Na de behandeling kunt u op eigen gelegenheid naar huis. U mag na de behandeling met Ferinject® autorijden. Na
ongeveer acht dagen merkt u het resultaat van de behandeling. De klachten die u had door het ijzertekort zullen
verminderen en / of verdwijnen. Na de behandeling met Ferinject® moet u de ijzertabletten die de arts u eerder heeft
voorgeschreven, niet meer gebruiken. Ferinject® vervangt deze en vermeden moet worden dat u teveel ijzer binnen
krijgt.
Soms is het noodzakelijk om de behandeling met Ferinject® na een week te herhalen.
Mogelijk wordt u gevraagd uw bloedgehalte vier weken later te laten controleren en krijgt u een afspraak voor
nacontrole bij de gynaecoloog thuis gestuurd.

Bijwerkingen
Ferinject® kan tijdens of na het toedienen bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen die vaak voorkomen zijn:
■ hoofdpijn;
■ duizeligheid;
■ misselijkheid;
■ buikpijn, verstopping of diarree;
■ uitslag of reacties op de plaats waar het infuus in uw arm heeft gezeten.

(Pijn)klachten
Ervaart u tijdens de behandeling één van bovenstaande klachten, geeft dit dan direct aan bij de verpleegkundige.
Ervaart u thuis klachten, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie, telefoon
(053) 487 23 30, of na kantoortijden met de Verloskamers, telefoon (053) 4 87 23 43.

Belangrijke contactgegevens
■ polikliniek Gynaecologie, Route H03, telefoon (053) 487 23 30
■ Verloskamers / Observatorium, Route H03 afdeling H11, telefoon (053) 487 23 43.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
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