Mogelijke bijwerkingen

i

Zoals elk geneesmiddel kan een ijzerinfuus
bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. De meest gemelde bijwerking
is hoofdpijn. Ook andere symptomen, zoals
duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, verstopping
(constipatie), diarree, uitslag of reacties op de
aanprikplaats kunnen optreden.
Neem contact op met je (huis)arts als je te veel
last hebt van één van deze bijwerkingen of als je
andere bijwerkingen ervaart waar je je zorgen
over maakt.

Behandeling met
een ijzerinfuus

MEER INFO?
Het is mogelijk dat je na het lezen
van deze folder nog vragen hebt.
Aarzel dan niet om je behandeld arts
te contacteren.

AZ Maria Middelares heeft deze infor
matiebrochure met de
grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt
de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen
of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn
medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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Volg ons ook op:

Beste patiënt,
Je arts heeft een behandeling met een ijzerinfuus
voorschreven. Lees vooraf zeker deze folder: hij
bevat zeer belangrijke en nuttige informatie!

Wat is een ijzerinfuus?
IJzer is essentieel voor ons lichaam. De werkzame
stof is ijzer(III)carboxymaltose (een ijzerkoolhydraatverbinding). Het is de belangrijkste bouwstof van
hemoglobine, dat aanwezig is in de rode bloedcellen.
Zonder ijzer is zuurstoftransport doorheen ons
lichaam niet mogelijk.
We halen ijzer uit onze voeding. IJzertekort kan
aanleiding geven tot anemie (bloedarmoede). Een
behandeling met een ijzerinfuus dient om de ijzervoorraden in je lichaam aan te vullen.

Wanneer is een ijzerinfuus nodig?
Een ijzerinfuus is uitsluitend verkrijgbaar op voorschrift van je arts. Die zal het voorschrijven als:
↗ orale toediening (via de mond) van ijzer
niet effectief genoeg is;
↗ je geen orale toediening van
ijzer verdraagt;
↗ je zeer snel ijzer nodig
hebt om de ijzervoorraad
in je lichaam op te
bouwen.

Hoe verloopt de behandeling?
VOORBEREIDING
↗ Om het ijzergehalte in je bloed te controleren,
wordt bloed afgenomen. Op basis van het
resultaat bepaalt de arts welke dosis je nodig
hebt, evenals de frequentie en de duur van de
behandeling.
Breng vóór de behandeling je arts op de
hoogte over:
•

de medicatie die je inneemt of tot voor
kort innam;

•

zwangerschap (of een vermoeden van);

•

de aanwezigheid van een infectie;

•

allergieën, voorgeschiedenis van ernstige
astma, eczeem of andere atopische allergie,
immuun- of inflammatoire aandoening
(bv. systemische lupus erythematodes,
reumatoïde artritis). Hier is het risico op
een allergische reactie hoger.

TOEDIENING
↗ Het ijzer wordt als bruine vloeistof intraveneus
toegediend (via een infuus). Dit duurt ongeveer
een half uur.
↗ De verpleegkundige controleert regelmatig
je bloeddruk, hartslag en temperatuur om
eventuele reacties op het ijzerinfuus vast te
stellen.

Als er een overgevoeligheidsreactie optreedt
tijdens het toedienen, moet de behandeling
onmiddellijk stopgezet worden.
Verwittig daarom de verpleegkundige zo
snel mogelijk als je je tijdens de behandeling
onwel zou voelen.
Overgevoeligheidsreacties zijn zeer zeldzaam.
Allergische klachten die kunnen optreden
gaan van huiduitslag en jeuk (netelroos) tot
kortademigheid en bloeddrukverlaging bij een
ernstige allergische reactie.

↗ De toediening van een ijzerinfuus moet
voorzichtig gebeuren om lekkage van
het product (toediening naast de ader) te
voorkomen. Lekkage kan leiden tot irritatie van
de huid en mogelijk een permanente, bruine
verkleuring van de huid op de plaats van de
injectie. Daarom is het belangrijk de arm met
het infuus zo weinig mogelijk te bewegen
gedurende de toediening.
↗ Als je pijn of een zwelling ervaart op de
injectieplaats, verwittig dan zo snel mogelijk
de verpleegkundige. Als dit optreedt, moet de
toediening onmiddellijk gestopt worden.

NA DE BEHANDELING
↗ Je (huis)arts zal regelmatig je ijzerwaarden
opvolgen, om het effect van de behandeling te
meten en ijzerstapeling te voorkomen.

