
Uw 
behandeling 
bij 
Ciro Care

Opname en behandeling voor 
patiënten met gevorderde longziekte 
die meer zorg nodig hebben



Ciro Care

Heeft u een gevorderde chronische (long-)ziekte, zoals 
COPD? En heeft u misschien ook veel last van bijkomende 
aandoeningen? Dan kan het zijn dat u meer zorg nodig 
heeft dan u gewend was. Uw arts heeft u wellicht daarom 
doorverwezen voor opname en een gespecialiseerde 
behandeling op maat bij Ciro. 

Binnen onze afdeling Ciro@Care krijgt u 
individuele begeleiding en zorg om uw 
klachten te verlichten. Hierbij staan uw 
wensen en waarden en die van uw 
naasten centraal. Dit alles met het doel 
om beter te kunnen functioneren in het 
dagelijks leven. Zo wordt u weer 
specialist van uw eigen leven. 
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Ciro@Care
U verblijft op een tweepersoonskamer. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan 
een éénpersoonskamer worden 
toegewezen (bijv. om medische of 
psychologische redenen). Uw kamer is 
voorzien van tv en Wifi-verbinding. 
Voor uw behandeling zult u gebruik 
maken van onze fitnesszaal, gymzaal en 
het verwarmde zwembad met uitzicht 
op het bos. De prachtige omgeving 
nodigt uit om te wandelen over de 
verharde paden rondom Ciro. 

Contact met anderen
Bij Ciro bent u niet alleen. Sommige 
onderdelen van uw programma doet  
u individueel, maar net zo vaak bent  
u samen met anderen. Zo kunt u 
ervaringen uitwisselen en merkt u dat 
u niet de enige bent die ergens 
tegenaan loopt. 

Hoe ziet een behandeling  
op maat er uit?

Voordat uw behandeling begint, willen 
we u beter leren kennen en weten wat 
voor u belangrijk is. Dit doen we tijdens 
de beginmeting (het assessment).  
Uw longarts of huisarts en de arts van 
Ciro@Care overleggen eerst of het 
voor u mogelijk is om hieraan deel te 
nemen. De beginmeting duurt meestal 
drie dagen, maar het kan zijn dat dit te 
zwaar voor u is. In dat geval wordt u  
direct opgenomen binnen de afdeling 
Ciro@Care en doorloopt u de begin-
meting tijdens de eerste twee weken 
van uw verblijf. U wordt uitgenodigd 
voor de beginmeting of uw opname, 
zodra u bovenaan de wachtlijst staat.

De beginmeting
Tijdens de beginmeting krijgt u allerlei 
testen, zoals bloedonderzoek, kracht-
metingen en een looptest. U heeft ook 
gesprekken met de arts, verpleegkun-
dige, fysiotherapeut, ergotherapeut, 
psycholoog en diëtist. Dit doen we om 
uw situatie en persoonlijke doelen nog 
beter in kaart te brengen. 

De beginmeting wordt afgestemd op 
wat u aankunt en wat er nodig is om 
het beste behandelprogramma samen 
te stellen. Op de laatste dag van het  
assessment bespreekt de arts met u de 
resultaten en stelt een behandelplan 
op maat op.

Uw behandelprogramma 
U volgt bij Ciro@Care een programma 
dat volledig is afgestemd op uw  
indivi duele zorgbehoeften en behan del -
doelen. Bij uw behandeling zijn 
verschillende zorgverleners betrokken, 
zoals de verpleegkundige, arts, fysio-
therapeut, bewegingsagoog, 
ergotherapeut, diëtist, psycholoog, 
beeldend therapeut, maatschappelijk 
werker en activiteiten begeleider.  
We bespreken regelmatig hoe het  
met u gaat en of het programma aan-
gepast moet worden. Ook besteden  
we uitgebreid aandacht aan uw wensen 
voor zorg en behan deling in de 
toekomst. 
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Goede nazorg
Als u weer voldoende stabiel bent, kan 
de behandeling zich richten op ontslag. 
Gaat u terug naar huis of wordt u 
opgenomen in een zorginstelling in uw 
eigen regio voor een vervolgbehande-
ling? Wat is nodig om uw leefsituati e 
of omgeving pretti  ger te maken? 
Verschillende specialisten denken met 
u mee en begeleiden u in de periode 
voor uw ontslag. 

Zo besteden we veel aandacht aan het 
verkrijgen van goede zorg (bij u thuis), 
of hulpmiddelen (denk bijvoorbeeld 
aan een rollator of rolstoel). Ook den-
ken we mee of bepaalde aanpassingen 
in uw dagelijks leven nodig zijn. Kortom, 
uw persoonlijke situati e is hierbij steeds 
het uitgangspunt. Bovendien zorgen we 
voor een zorgvuldige overdracht van uw 
gegevens en wensen naar uw eigen 
huisarts en medisch specialist.

Wordt mijn behandeling bij 
Ciro@Care vergoed?
Het is afh ankelijk van uw situati e of uw 
opname wordt vergoed door uw zorg-
verzekeraar of door de Wet Langdurige 
Zorg (WLZ). Bij de zorgverzekering valt 
de zorg onder de basisverzekering. 
U hoeft  bij bijna alle verzekeraars geen 
eigen bijdrage te betalen, maar wel het 
eigen risico van uw verzekering. In 
sommige situati es kan het zijn dat juist 
de WLZ op u van toepassing is. In de 
WLZ betaalt u een wett elijk bepaalde 
en inkomensafh ankelijke eigen bijdrage. 

Bezoek Ciro@Care
Wilt u alvast kennis maken met Ciro? 
U bent van harte welkom om ons een 
bezoek te brengen. U kunt hiervoor 
een afspraak maken via onze afdeling 
Planning op telefoonnummer 
0475-587 600 of een e-mail sturen 
naar info@ciro-horn.nl

6 7



www.ciro-horn.nl

Postadres
Postbus 4009
6080 AA Haelen

Bezoekadres
Hornerheide 1
6085 NM Horn 

T +31 (0)475 587 600
F +31 (0)475 582 618
info@ciro-horn.nl


