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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.
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De meest voorkomende oorzaak van ijzertekort bij gezonde mensen is
bloedverlies.
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);
• vatbaarheid voor infecties (immuunsysteem).

Voorbereiding
Voor de behandeling met Ferinject® hoeft u geen bepaalde voorbereidingen
te treffen.
Neem uw patiëntenponsplaatje met de juiste gegevens mee.
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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 op de DayCare. Wanneer u op de afdeling komt, meldt u zich
aan bij de intercom naast de schuifdeur. De verpleegkundige vraagt u om in
de wachtruimte plaats te nemen, waar ze 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 arts-assistent of een verpleegkundige een infuus met
Ferinject® bij u in. De toedieningtijd 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. In totaal duurt de
behandeling één á twee uur. U kunt iemand meenemen om tijdens de
behandeling bij u te zijn.

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.
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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.
De volgende klachten komen zelden voor:
• ernstige allergische reactie met benauwdheid;
• hartkloppingen;
• duizeligheid door lage bloeddruk;
• jeuk;
• rillerigheid.

(Pijn)klachten
Ervaart u tijdens de behandeling één van bovenstaande klachten, geef dit
dan direct aan bij de verpleegkundige.
Ervaart u thuis klachten, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de
polikliniek Gynaecologie, T (010) 297 64 20 of na kantoortijden met de
DayCare, T (010) 297 59 76.

Ten slotte
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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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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