
  

Behandeling van 
ijzertekort  
 
Met een Ferinject-infuus  

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 

Zoals de specialist met u heeft besproken, is uit onderzoek gebleken 

dat uw lichaam een ijzertekort heeft. Behandeling met tabletten 

heeft bij u niet het gewenste resultaat opgeleverd. De specialist 

heeft daarom voorgesteld om via een infuus een ijzerpreparaat bij u 

toe te dienen.  

In deze folder leest u meer over de behandeling met Ferinject. 

 

Beleving 

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten 

aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder 

mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u 

ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra 

rekening mee houden.  

 

 

Wat is Ferinject? 
 

Ferinject is een ijzerpreparaat dat ijzertekorten in het lichaam snel 

aanvult. Het wordt gebruikt: 

 Bij ernstige bloedarmoede door een tekort aan ijzer. 

 Om ijzertekort te voorkomen bij bepaalde aandoeningen waar 

snel een ijzertekort kan ontstaan (bijvoorbeeld bij nierdialyse). 

 

 

Hoe wordt Ferinject toegediend? 
 

Ferinject wordt via een infuus in een bloedvat van uw arm gegeven. 

De opname op de Dagbehandeling duurt ongeveer 1½ tot 2 uur. Het 

inlopen van het infuus duurt 30 minuten tot 1 uur. Daarna moet u 

nog een half uur blijven in verband met eventuele bijwerkingen.  
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De arts houdt bij de bepaling van de dosering rekening met uw 

leeftijd, gewicht en de ernst van het ijzertekort.  

 

Het geven van de Ferinject is pijnloos. Gemiddeld genomen merkt u 

binnen 1 tot 2 weken het effect van de behandeling, zoals een 

afname van uw vermoeidheid. 

 

 

Bijwerkingen 
 

Bijwerkingen van Ferinject komen weinig voor. Zeg het de 

verpleegkundige of arts als u last krijgt van één van onderstaande of 

andere klachten.  

 

De volgende bijwerkingen kunnen soms optreden:  

 Pijn op de plaats van toediening. 

 Hoofdpijn. 

 Duizeligheid. 

 Maag-darmklachten, waaronder misselijkheid. 

 Buikpijn en verstopping. 

 Huiduitslag. 

 

De volgende bijwerkingen treden zelden op: 

 Ernstige allergische reactie met benauwdheid. 

 Hartkloppingen. 

 Duizeligheid door lage bloeddruk. 

 Jeuk. 

 Rillerigheid. 

 

De bijwerkingen zijn meestal direct na toediening van de Ferinject 

merkbaar. Allergische reacties kunnen ook na enkele uren tot 4 

dagen na de toediening nog ontstaan.  



 3 

Dit is te merken aan pijn in uw spieren en gewrichten en soms 

koorts. Dit verdwijnt meestal na 2-4 dagen. 

 

Het wel of niet hebben van bijwerkingen is niet van invloed op de 

werking van het medicijn. Het Ferinject-infuus bevat een hoge 

dosering ijzer. We raden u daarom aan om in de periode dat u met 

Ferinject behandeld wordt, geen ijzertabletten in te nemen. 

 

 

Een arts waarschuwen 
 

Bij ernstige bijwerkingen of allergische reacties belt u van maandag 

tot en met vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek van uw 

behandelend arts, via tel.(078) 6541111. 

Bij acute zaken ’s avonds en in het weekend belt u naar de afdeling 

Spoedeisende Hulp, tel. (078) 652 32 10. 

 

 

Controle 
 

Na een of meerdere toedieningen van het infuus heeft u een 

afspraak voor controle op de polikliniek. De specialist bespreekt dan 

het effect van deze behandeling met u en maakt zo nodig afspraken 

voor verdere behandeling met Ferinject. 
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Tot slot  
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust 

contact op met de verpleegkundige of specialist van de afdeling of 

polikliniek waar u onder behandeling bent. Via het algemene 

telefoonnummer van het ziekenhuis kunt u zich door laten 

verbinden, tel. (078) 654 11 11. De poliklinieken zijn bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-16.30 uur. 

 

Geef hier u mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 

 

 

http://www.asz.nl/foldertest/
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