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Infuus met Ferinject 
 

 
Inleiding 

Uw specialist heeft voor u een infuus met 

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 al heeft verteld. 

 

Werking 

Ferinject is een geneesmiddel dat wordt 

gebruikt voor het behandelen van 

bloedarmoede. Het wordt alleen 

voorgeschreven als ijzertabletten onvoldoende 

werken of ijzertabletten niet gebruikt kunnen 

worden. 

Ferinject bevat ijzer. IJzer is een belangrijke 

bouwstof voor rode bloedcellen; rode 

bloedcellen zijn nodig voor het vervoer van 

zuurstof via het bloed. Daarnaast is ijzer 

belangrijk bij veel andere functies die 

noodzakelijk zijn voor de werking van uw 

lichaam. 

Het doel van de behandeling is het aanvullen 

van ijzervoorraden in het lichaam en voor het 

behandelen van bloedarmoede. Ferinject  krijgt 

u via een infuus,  maximaal 1000 mg per week. 

Het heeft een bruine kleur. 

 

De behandeling vindt plaats op een 

verpleegafdeling in het ziekenhuis. Zo kunnen 

we controleren of u bijwerkingen krijgt.  

De behandeling zelf duurt 30 tot 60 minuten. 

Voor de behandeling wordt een infuus in de 

arm geprikt. 

 

Bijwerkingen 

Zoals alle geneesmiddelen kan Ferinject 

bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen 

deze bijwerkingen krijgt.  

 

 

 

 

 

Mogelijke bijwerkingen: 

• De volgende symptomen worden vaak 

waargenomen: hoofdpijn, duizeligheid,  

misselijkheid, buikpijn, verstopping, diarree, 

uitslag, reacties op de aanprikplaats. 

• Soms kunt u last hebben van de volgende 

bijwerkingen: kriebelingen, jeuk of 

tintelingen zonder dat daar aanleiding voor 

is (paresthesie), lage bloeddruk, roodheid, 

smaakstoornissen, braken, gestoorde 

spijsvertering met als verschijnselen vol 

gevoel in bovenbuik, pijn in de maagstreek, 

boeren, misselijkheid, braken en 

zuurbranden, winderigheid, jeuk, huiduitslag 

met hevige jeuk en vorming van bultjes, 

spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, koorts, 

vermoeidheid, pijn in de borstkast, stijfheid, 

ongemak, vochtophoping, overgevoelig-

heid en ernstige allergische reacties. 

• Zelden kan kortademigheid als bijwerking 

ontstaan. 
 

Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als 

er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 

folder is vermeld, raadpleeg dan uw arts. 

 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook 

kunt u bellen naar het algemene 

informatienummer (0182) 50 50 50. 

 

Vragen 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kunt u deze stellen aan de behandelend 

specialist. De specialist kunt u bereiken via de 

betreffende polikliniek.  
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