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Beste patiënt,

Uw arts heeft u een behandeling 
met Injectafer voorgeschreven.

Deze brochure geeft u 
informatie over wat Injectafer 
is, hoe het werkt en welke 
nevenwerkingen er kunnen 
optreden bij deze behandeling.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
stel ze dan gerust aan uw arts 
of aan de verpleegkundige.
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01 WAT IS 
INJECTAFER

Injectafer® is een geneesmiddel 
met een bruine kleur dat via een 
infuus wordt toegediend voor het 
behandelen van patiënten met 
een ijzergebrek wanneer oraal (via 
de mond) toegediende ijzerprepa-
raten niet werken of niet worden 
verdragen. Het doel van de be-
handeling is het aanvullen van de 
ijzervoorraden in het lichaam.

We halen ijzer uit voeding. Een 
evenwichtige, gevarieerde voe-
ding die voldoende ijzerhoudende 
voedingsmiddelen (vlees, vis, ge-
vogelte, granen en peulvruchten) 
en veel groenten en fruit bevat, 
kan in een adequate ijzerinname 
voorzien.

IJzer is essentieel voor ons li-
chaam, het is betrokken in tal van 
centrale processen in ons lichaam. 
De belangrijkste functie van ijzer 
is het zuurstoftransport doorheen 
ons lichaam: ijzer is de belangrijk-
ste bouwstof van hemoglobine dat 
aanwezig is in de rode bloedcel-
len.

Zonder ijzer is zuurstoftransport 
doorheen ons lichaam niet mo-
gelijk. IJzertekort kan aanleiding 
geven tot anemie (bloedarmoede).
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02 BEHANDELING

Injectafer® is uitsluitend op voor-
schrift van de arts verkrijgbaar 
en zal gedurende een half uur 
toegediend worden op het dagzie-
kenhuis geneeskunde en geriatrie 
(ZOL Genk) en dagziekenhuis 
inwendige en geriatrie (ZOL Maas 
en Kempen).

2.1 Voorbereiding
Voordat de behandeling met 
Injectafer® wordt gestart, zal de 
(huis)arts een bloedtest uitvoeren 
om de voor u benodigde dosis te 
bepalen , evenals de frequentie en 
de duur van uw behandeling.

Uw (huis)arts zal regelmatig uw 
ijzerparameters opvolgen, om 
het effect van de behandeling te 
meten en ijzerstapeling te voorko-
men.

Breng voor de behandeling de 
arts op de hoogte over:
• Medicatie die u inneemt of tot 

voor kort innam
• Zwangerschap (of vermoeden 

van)
• Aanwezigheid van infectie
• Allergieën, voorgeschiedenis 

van ernstige astma, eczeem 
of andere atopische allergie, 

immuun- of inflammatoire 
aandoening zoals bijvoorbeeld 
systemische lupus erythema-
todes, reumatoïde artritis. Bij 
deze patiënten is het risico op 
een allergische reactie groter.

2.2 Dag van toediening
Na de inschrijving zal u op de af-
deling een relax zetel toegewezen 
waar de behandeling zal plaats-
vinden.
Na een korte bevraging en het 
controleren van uw parameters 
(bloeddruk, temperatuur, hartslag) 
zal de verpleegkundige een infuus 
bij u prikken om Injectafer® te 
kunnen toedienen.

2.3 Toediening
Injectafer wordt via een ader 
toegediend.
Per week kan maximum 1g Injec-
tafer® toegediend worden.
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03 MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN

Overgevoeligheidsreacties zijn 
zeer zeldzaam maar zoals alle me-
dicatie kan ook Injectafer® even-
tueel bijwerkingen veroorzaken. 
Het wel of niet optreden van 
bijwerkingen zegt niets over de 
werking van het geneesmiddel.

De meest voorkomende bijwerkin-
gen zijn gewoonlijk mild van aard 
en verdwijnen vermoedelijk na 
korte tijd.
• Hoofdpijn, duizeligheid, hoge 

bloeddruk, misselijkheid, buik-
pijn, verstopping (constipatie), 
diarree, reactie op de injectie-
plaats, gevoelloosheid of een 
tintelend gevoel van de huid.

Allergische klachten die kunnen 
optreden gaan van huiduitslag en 
jeuk (netelroos), tot kortademig-
heid en bloeddrukverlaging bij een 
ernstige allergische reactie. De 
verpleegkundige controleert daar-
om steeds uw bloeddruk, hartslag 
en temperatuur om eventueel 
reacties op Injectafer® vast te 
stellen.

Wanneer er een overgevoelig-
heidsreactie optreedt tijdens het 
toedienen, dient de behandeling 
onmiddellijk te worden stop-
gezet. Indien u zich tijdens de 
behandeling onwel zou voelen, 
verwittig dan zo snel mogelijk de 
verpleegkundige. Mocht u zich na 
de behandeling thuis onwel voelen 
neem dan contact op met uw 
(huis)arts.

De toediening van Injectafer® 
dient voorzichtig te gebeuren om 
lekkage van het product (toedie-
ning naast de ader) te voorkomen. 
Lekkage kan leiden tot irritatie van 
de huid en mogelijk een langduri-
ge bruine verkleuring van de huid 
op de plaats van de injectie. In-
dien u pijn of een zwelling ervaart 
op de injectieplaats, verwittig dan 
zo snel mogelijk de verpleegkun-
dige. Wanneer dit optreedt, moet 
de toediening onmiddellijk gestopt 
worden.
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04 CONTACTGE-
GEVENS

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, stel 
ze dan gerust aan uw (huis)arts of 
aan de verpleegkundige.
Telefoonnummers waar u terecht 
kan bij vragen of problemen:
ZOL Genk
• Dagziekenhuis Geneeskunde 

tel. 089 32 67 92
• Dagkliniek Endocrinologie en 

geriatrie, tel. 089 32 57 82
• Raadpleging Oncologie, tel. 

089 32 65 52
• Raadpleging Gastro-Enterolo-

gie, tel. 089 32 65 12
• Algemeen nummer ziekenhuis 

tel. 089 32 50 50

ZOL Maas en Kempen
• Dagziekenhuis Inwendige ge-

neeskunde, tel. 089 50 64 31
• Raadpleging Inwendige ge-

neeskunde, tel. 089 50 56 00
• Geriatrisch dagziekenhuis tel. 

089 50 64 01
• Algemeen nummer ziekenhuis 

tel. 089 50 50 50



7Brochure: BR1096 - Injectafer l Ziekenhuis Oost-Limburg

NOTITIES



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR1096


