IJzerinfuus
Bij u is vastgesteld dat u bloedarmoede heeft. In medische termen wordt dit anemie genoemd.
Bloedarmoede betekent dat u een ijzertekort heeft in uw bloed. U merkt bloedarmoede vooral
doordat u zich moe voelt.
Waarom een ijzerinfuus?
Uw arts heeft met u afgesproken dat uw tekort aan ijzer moet worden behandeld door middel
van een infuus waarmee het ijzertekort wordt aangevuld. Het ijzerinfuus is een infuus waarbij
uw ijzertekort via een infuus in uw ader weer wordt aangevuld.
Hoe ziet de behandeling er uit?
Het infuus wordt toegediend in het daghospitaal van Tjongerschans. U heeft via de polikliniek
een afspraak ontvangen. U bevestigt deze afspraak één dag voor de behandeling door te
bellen naar 0513 -685 435. U meldt zich op de afgesproken tijd op de dagbehandeling. Het
toedienen van het infuus duurt in totaal ongeveer één uur. Als de behandeling klaar is, kunt u
zelf weer naar huis.
Bijwerkingen
Mogelijke bijwerkingen van dit infuus kunnen zijn:
 roodheid van de huid


misselijkheid



metaalsmaak



hoofdpijn

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan de verpleegkundige van het daghospitaal of aan
uw behandelend arts. U kunt uw vraag ook stellen via Mijntjongerschans.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.
DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
www.tjongerschans.nl
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