
PATIËNTENINFORMATIE

VOORBEREIDING
• U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn. 
• Het is fijn als u gemakkelijk zittende kleding  
  draagt, met korte mouw of makkelijk oprolbare 
  mouwen. 
• Neem iets te lezen mee om de behandel- en 
   wachttijd te veraangenamen. 

Het kan zijn dat de cardioloog die de 
ijzerbehandeling bij u uitvoert, niet uw ‘eigen’ 
behandelend HartKliniek cardioloog is, omdat 
deze behandeling niet in alle vestigingen wordt 
uitgevoerd. 

Tip: Neem een actueel medicatieoverzicht mee.

HOE VERLOOPT DE DAGBEHANDELING?
1. Uw bloeddruk, hartslag en temperatuur worden 
gemeten. Tevens vindt er nog een controle plaats 
van uw huidige medicijngebruik en eventuele 
allergieën. 

2. U neemt plaats op het behandelbed of -stoel. 
De doktersassistente of de cardioloog brengt een 
infuus in één van de aders van uw arm. Als dat in 
uw arm niet mogelijk is wordt het infuus op een 
andere wel geschikte plek aangebracht. Via het 
infuus wordt vervolgens het ijzer door een ader 
direct het bloed ingebracht. Het infuus druppelt 
langzaam. Dit duurt ongeveer 30 minuten.             

Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van een 
automatische infuuspomp.

3. Als de toediening klaar is, verwijdert de 
doktersassistente het infuus uit uw arm. Indien 
van toepassing mag u nu uit bed. Komt u rustig 
overeind. U mag plaatsnemen in een stoel in 
de dagbehandeling. Mocht u zich niet helemaal 
lekker voelen, meld dit dan direct. Op deze 
afdeling wordt uw bloeddruk, uw hartritme en ECG 
gedurende 2 uur bewaakt.

4. Na de laatste controle op eventuele 
bijwerkingen van de ijzerbehandeling mag u naar 
huis. U kunt gewoon autorijden of reizen zoals u 
gewend bent.

5. Als u zich eenmaal thuis toch onwel voelt en/
of klachten heeft, neem dan contact op met 
HartKliniek via 088 - 500 2000.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook het ijzer-
geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken. Een behandeling met 
intraveneus ijzer kan de volgende bijwerkingen 
geven kort na toediening. Dit is de reden dat u 
nog een poosje moet wachten na de toediening, 
voordat u naar huis mag. 

INTRAVENEUS 
IJZERTHERAPIE
U wordt bij HartKliniek behandeld voor chronisch hartfalen. Daarnaast heeft u een 
ijzergebrek. Hiervoor krijgt u intraveneus (via een infuus) ijzer voorgeschreven. In 
deze folder vindt u een beschrijving van de ijzerbehandeling die uw cardioloog heeft 
voorgeschreven. 
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Intraveneus ijzertherapie

• Hoofdpijn (1-10%) 
• Rood gezicht (0,1-1%) 
• Reactie op de plaats van het infuus (1-10%) 
• Koorts en rillingen (0,1-1%) 
• Misselijkheid (1-10%) 
• Hoge hartslag (0,1-1%) 
• Hoge bloeddruk (1-10%) 
• Gevoelloosheid, tintelingen of prikkend gevoel 
  op de huid (0,1 – 1%) 
• Duizeligheid (1-10%) 
• Spierpijn (0,1-1%) 
• Maag- en darmproblemen (0,1-1%) 
• Allergische reactie (0,01-0,1%) 

Heeft u na thuiskomst veel last van bijwerkingen? 
Neem dan contact op met HartKliniek via 088 - 
500 2000. 

TOT SLOT
Mocht u verhinderd zijn, belt u dan tenminste 24 
uur tevoren naar HartKliniek. U kunt dan direct een 
nieuwe afspraak maken.

Ook bij vragen is HartKliniek bereikbaar op 
telefoonnummer 088 - 500 2000 (bereikbaar 
tussen 8.30 en 17.00 uur).
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