IJzercarboxymaltose (Ferinject®)
Locatie Alkmaar en Den Helder

Tijdens een bezoek aan de hartfalenpolikliniek is een ijzertekort in uw bloed gevonden. Uw
hartfalenverpleegkundige heeft in overleg met u en uw cardioloog een behandeling afgesproken om dit
ijzertekort aan te vullen. Dit gebeurt via een infuus met het medicijn Ferinject. Het aanvullen van dit
ijzertekort kan een positief effect hebben op uw kwaliteit van leven. In deze folder leest u meer over de
behandeling.

Uw afspraak
Op de dag van de behandeling meldt u zich met uw identiteitsbewijs aan bij de aanmeldzuil. Deze vindt u
bij de ingangen. U ontvangt een dagticket uit de aanmeldzuil. Hierop staat vermeld waar u zich kunt
melden. Staat uw opname niet in de aanmeldzuil? Dan meldt u zich:
•

voor locatie Alkmaar op afdeling 210, hart-long verpleegafdeling. De verpleegkundige van de
dagbehandeling cardiologie, huisnummer 223 haalt u daarna op

•

voor locatie Den Helder op afdeling 2-Oost. Een verpleegkundige vangt u hier op

Uw voorbereiding
U hoeft zich niet voor te bereiden voor dit infuus. U mag gewoon eten en drinken. Gebruikt u medicijnen?
Neemt u deze dan van huis mee. Als u bekend bent met overgevoeligheid voor Ferinject, meld u dit dan
zo spoedig mogelijk.

De behandeling
U krijgt het medicijn Ferinject via een infuus in een ader toegediend. De cardioloog bepaalt de dosering.
Ferinject is bruin van kleur. De voorbereiding duurt ongeveer 45 minuten. Het toedienen van het medicijn
duurt ongeveer 30 minuten. Na de behandeling blijft u nog 1 uur voor observatie op de afdeling. Daarna
verwijdert de verpleegkundige het infuus en mag u naar huis.

Bijwerkingen
Net zoals bij ieder medicijn, kunt u mogelijk last krijgen van bijwerkingen. Dit is per persoon verschillend.
Bij een allergische aanleg (astma, eczeem, eerdere medicijn tegen allergie en/of reuma) is de kans op
een overgevoeligheidsreactie op Ferinject groter.

Hieronder vindt u de meest voorkomende bijwerkingen:
•

hoofdpijn, duizeligheid

•

maag-darmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn en/of verstopping.
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Deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf weer. Gaan deze niet over? Heeft u er last van of bent u ongerust?
Vraag dan advies aan uw verpleegkundige of arts

Zelden komt een overgevoeligheidsreactie voor. Waarschuw bij de volgende klachten meteen uw arts:
•

jeuk, huiduitslag en/of een bruine huid op de prik plek

•

benauwdheid

•

zwelling van bijvoorbeeld gezicht, lippen, tong of handen

•

een snelle hartslag

Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden of bent u al zwanger? Overleg dan met de arts of u dit middel kunt gebruiken.
U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft.

Controle
Minimaal 4 weken nadat u het ijzerinfuus toegediend heeft gekregen controleren wij het ijzer in uw bloed.
De aanvraag hiervoor krijgt u van uw hartfalenverpleegkundige.

Wilt u onderstaande invullen en meenemen naar uw afspraak?

Wie is uw contactpersoon die wij bij problemen en/of vragen kunnen bereiken?
•

naam:…………………………………………………………………….

•

relatie: …………………………………………………………………

•

telefoonnummer: ………………………………………………………

Uw vragen
Heeft u vragen over de behandeling? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling cardiologie:
•

locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 – 548 2700

•

locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 – 69 6546
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