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Infuus met ijzercarboxymaltose (Ferinject®)   
 

Inleiding 
Uw (verpleegkundig) specialist heeft voor u een infuus met ijzercarboxymaltose (Ferinject®)  
voorgeschreven. Door middel van deze folder willen wij u informeren over dit medicijn. Deze folder is 
een aanvulling op de mondelinge informatie, die de specialist of verpleegkundige reeds heeft verteld. 
 

Werking 
Ijzercarboxymaltose (Ferinject®) is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van 
bloedarmoede. Het bevat ijzer in de vorm van ijzerkoolhydraat. IJzer is een essentieel element voor 
het zuurstofdragend vermogen van de rode bloedcellen en van myoglobine (een soort eiwit) in 
spierweefsel. Bovendien is ijzer betrokken bij veel andere functies die noodzakelijk zijn voor het in 
stand houden van uw lichaamsfuncties. 
Ijzercarboxymaltose (Ferinject®) wordt gebruikt voor het behandelen van patiënten met ijzergebrek 
als ijzerpreparaten die u zou kunnen slikken, niet werken of niet gebruikt kunnen worden. Het doel 
van de behandeling is het aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam en voor het behandelen van 
bloedarmoede. 
 
Ijzercarboxymaltose (Ferinject®) wordt toegediend via een infuus in een maximale dosering van 1 
gram per week en heeft een bruine kleur. Uw (verpleegkundig) specialist berekent de juiste dosis, 
frequentie en duur van uw behandeling. 
 

Bijwerkingen 
Zoals alle geneesmiddelen kan ijzercarboxymaltose (Ferinject®) bijwerkingen veroorzaken, hoewel 
niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Gemelde bijwerkingen doen zich vaak, soms of zelden voor. 
 
De volgende symptomen werden vaak (>1 /100, <1 /10) waargenomen:  
hoofdpijn, duizeligheid, te hoge bloeddruk, misselijkheid, reactie op de injectieplaats 
 
Soms (>1 /1000, <1 /100) kunt u last hebben van de volgende bijwerkingen: 
Overgevoeligheid, een stoornis in de gevoelswaarneming, een snelle hartslag, een lage bloeddruk, 
roodheid van het gezicht, benauwdheid, braken, opgeblazen gevoel van de maag, buikpijn, 
verstopping, diarree, huiduitslag, spierpijn, koorts, vermoeidheid, pijn op de borst. 
 
Zelden (>1 /10000,<1/1000) kan een ernstige overgevoeligheidsreactie als bijwerking ontstaan. 
 
Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 
deze folder is vermeld, raadpleeg dan uw (verpleegkundig) specialist. 
 
Vragen 
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de (verpleegkundig) 
specialist of verpleegkundige. 
 

 


