
Patiënteninformatie

VENOFER®

INLEIDING
Venofer is een geneesmiddel dat ijzer bevat en wordt toegediend wanneer u niet voldoende ijzer in uw lichaam 
heeft, dit wordt ijzerdeficiëntie genoemd. Voor toediening moet het ijzertekort worden bevestigd op basis van 
laboratoriumtests.

Venofer wordt gegeven wanneer:
• u geen ijzer via de mond kunt innemen, bijvoorbeeld wanneer u ziek wordt van ijzertabletten
• u ijzer via de mond heeft ingenomen maar het niet gewerkt heeft

VOORAF

Venofer mag niet worden toegediend wanneer u
• allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel
• een overgevoelig reageerde na gebruik van andere injecteerbare ijzerpreparaten
• anemie heeft die niet het gevolg is van ijzerdeficiëntie
• een ijzerstapeling of te veel ijzer in uw lichaam heef of een stoornis in het ijzergebruik

Wees extra voorzichtig wanneer u
• een voorgeschiedenis van geneesmiddelenallergie heeft
• reumatoïde artritis heeft
• ernstige astma, eczeem of andere allergische stoornissen heeft
• een infectie heeft
• leverproblemen heeft

TOEDIENING
Het geneesmiddel is een donkerbruine, ondoorzichtige oplossing voor injectie of infusie. Het wordt in het 
dagziekenhuis als een infuus toegediend door verpleegkundigen die bij immunoallergische reacties snel en op de 
juiste manier weten te handelen. Door infusie kunt u 1 tot 3 keer per week Venofer direct in de ader krijgen. Dit 
komt overeen met maximaal 200 mg ijzer per keer. Na elke toediening zal u minstens 60 minuten door uw arts of een 
verpleegkundige worden geobserveerd.

ANDERE GENEESMIDDELEN
Meld het aan uw arts indien u andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken, ook al zijn dit geneesmiddelen 
waarvoor geen voorschrift voor nodig is.
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OPGELET
•  Meld het aan uw arts wanneer u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of zwanger wil worden. Uw arts zal 

beslissen of u dit geneesmiddel wel of niet dient te krijgen
• Meld het aan uw arts wanneer u borstvoeding geeft
• Rijd niet met de auto of gebruik geen gereedschap nadat u het geneesmiddel kreeg toegediend
• Dit geneesmiddel bevat natrium. Patiënten die een natriumarm dieet volgen moeten hiermee rekening houden.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Allergische reacties
• Lage bloeddruk. Symptomen zijn duizeligheid, licht gevoel in het hoofd of flauwvallen
• Zwelling in uw gezicht
• Ademhalingsproblemen

Andere bijwerkingen
Vaak voorkomend
• Veranderingen in smaak
• Lage of hoge bloeddruk
• Misselijkheid
• Pijn rond de injectieplaats

Soms voorkomend
• Hoofdpijn duizeligheid
• Buikpijn diarree
• Braken
• Piepend ademhalen, ademhalingsproblemen
• Jeuk, uitslag
• Spierpijn
• Gewrichtspijn
• Rugpijn
• Zwakte vermoeidheid

Zelden voorkomend
• Flauwvallen
• Longontsteking
• Migraine
• Droge mond
• Slaperigheid
• Koorts
• Hartkloppingen

Meld het altijd aan uw arts of verpleegkundige wanneer u last krijgt van bijwerkingen

CONTACT
DIENST E2, tel. 012 39 63 59


