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Ijzercarboxymaltose  
(Injectafer®) 

Hemato-
logie 

Samenstelling van de therapie 

IJzercarboxymaltose is een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij ernstig 

ijzer tekort.  

IJzer is metaal dat noodzakelijk is voor de normale aanmaak van rode 

bloedcellen. Wanneer U een ernstige bloedarmoede of anemie heeft die 

veroorzaakt wordt door een ijzertekort en ijzerpillen worden niet 

verdragen of hebben onvoldoende effect, kan uw behandelend 

hematoloog U ijzercarboxymalotse voorschrijven.  

Figuur: ijzercarboxymaltose is een complex dat toelaat een 
grote hoeveelheid ijzer via een infuus aan een patiënt toe te 

dienen. 



Verloop van de therapie 

IJzercarboxymaltose wordt toegediend op het dagziekenhuis (C6). Klik 

hier voor de infobrochure van C6. De behandeling vereist niet dat U in 

het ziekenhuis blijft slapen. Het infuus duurt 30 minuten. 

De behandeling mag maximaal met wekelijks een interval worden 

toegediend. De maximale dosis per toediening is 1000 mg. Uw 

behandelend hematoloog zal een behandelingsplan met U opstellen.  

Nevenwerkingen van de therapie 

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 

‘klik hier’. Voor de algemene infobrochure klik hier.  

Klik hier voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.  

De neveneffecten van ijzercarboxymaltose zijn meestal mild en van snel 

voorbijgaande aard. 

Frequent 

 Hoofdpijn, klik hier  

 Duizeligheid 

 Misselijkheid, klik hier 

 Huiduitslag, klik hier 

 Hoge bloeddruk, klik hier 

Zeldzaam 

 Spierpijn 

 Irritatie ter hoogte van injectieplaats 
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https://webshare.iprova.be/tk0wvgrmrd854k0c
https://webshare.iprova.be/6xd56zfzol3kz9bs
https://webshare.iprova.be/m55xwd60vpsmxdv8
https://webshare.iprova.be/3l7ftw86pnlkb2fc
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=73d5c720-4ed5-4211-b8bb-b886c8abdf5f
https://webshare.iprova.be/58zxofhkttrw6syx
https://webshare.iprova.be/4jsv17fxp5sp6d6w
https://webshare.iprova.be/4dolqk3grbyvwjyy


 Kortademigheid 

 Piepende ademhaling 

Specifieke richtlijnen 

Tijdens de inloop van de behandeling dient U alert te zijn op pijn of 

zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, 

verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het 

infuus. 
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Contactgegevens Dienst Hematologie 

 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 46 59 

hematologie@olvz-aalst.be 

 

D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van algemene 

aard en is bedoeld om u een globaal beeld te 

geven van de zorg en voorlichting die u kunt 

verwachten. In iedere situatie, en dus ook de 

uwe, kunnen andere adviezen of procedures van 

toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet 

de informatie die u van uw behandelend arts 

reeds kreeg en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen van 

deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel 

op en bespreek ze in ieder geval met uw 

behandelend arts. 

  

Versie 22/02/2019  

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier 
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