
Belangrijke
informatie

Lees deze folder goed door. 
Hierin staat alles wat u moet 
weten als u naar Ciro komt.



In uw afspraakbrief staat wanneer u wordt verwacht 
bij Ciro voor uw assessment (beginmeting) of voor uw 
behandeling. In deze folder staat alles wat u moet 
weten als u naar Ciro komt.

Parkeren
Als u het terrein van Ciro op rijdt, 
ziet u rechts een grote parkeerplaats. 
Hier kunt u uw auto parkeren. Volg de 
borden ‘hoofdingang Ciro’. Let op: 
de parkeerplaatsen meteen naast de 
Boskapel zijn invalideparkeerplaatsen.

Vervoer
U zorgt zelf voor vervoer. Bij aangepast 
vervoer kunt u bij uw zorgverzekeraar 
vragen of u een vergoeding kunt krijgen.

Ontvangst
Wanneer u aankomt in Ciro, meldt u 
zich	bij	de	recepti	e.	U	krijgt	eerst	een	
rondleiding door een gastvrouw of 
verpleegkundige. Uw partner (of iemand 
anders) mag hierbij aanwezig zijn.

Bezoek
Natuurlijk mag u bezoek ontvangen 
in Ciro. Dit kan het beste na het 
avondeten.

Uw kamer
Tijdens	uw	assessment	(beginmeti	ng)	
krijgt u een eenpersoonskamer. 
Tijdens	uw	behandeling	heeft		u	een	
eenpersoons- of tweepersoonskamer. 
De arts bepaalt dit o.b.v. medische of 
psychische redenen.

In uw kamer is een toilet, badkamer, 
tv	en	Wifi	-verbinding.	Handdoeken	en	
washandjes zijn aanwezig. 

Voeding
Als	u	een	dieet	heeft	,	vragen	wij	u	dit	
door te geven aan de verpleegkundige. 
Zij belt u een paar dagen voordat u naar 
Ciro komt.

Roken
Op het hele terrein van Ciro geldt een 
algeheel rookverbod. Nergens in het 
gebouw of op het terrein mag gerookt 
worden. 

Algemene 
informatie

3



•	 geldig	identificatiebewijs	 
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs),

•	 uw	medicatie	voor	drie	dagen,
• een overzicht van uw apotheek  

van	de	medicatie	(ook	de	aantallen)	
die u op dit moment gebruikt  
(niet ouder dan één week),

• uw drinkvoeding 
(indien van toepassing),

• uw rollator (indien van toepassing),

Wat neemt u mee naar Ciro?Sterke geuren
Wij vragen u om geen (sterke) geuren 
zoals	in	parfum,	haarlak,	aftershave	en	
toiletverfrissers te gebruiken. Deze 
geuren kunnen klachten geven bij 
(long-)patiënten.

Nagellak
Bij	het	assessment	(beginmeting)	krijgt	
u voor onderzoek een clip op de vinger. 
We vragen u daarom om geen nagellak 
te dragen.

Wetenschappelijk  
onderzoek
U	wordt	tijdens	uw	assessment	
of behandeling mogelijk 
benaderd door een onderzoeker 
om deel te nemen aan 
medisch-wetenschappelijk 
onderzoek. U krijgt dan 
informatie	over	het	onderzoek	
en	u	heeft	de	gelegenheid	om	
vragen te stellen. Daarna kunt 
u erover nadenken of u 
toestemming	geeft	voor	
deelname.

• uw zuurstofdraagset  
(indien van toepassing),

• uw leesbril (indien van toepassing),
•	 makkelijk	zittende	kleding,	

nachtkleding en ondergoed,
•	 makkelijk	zittende	stevige	schoenen	

met	veters	(om	te	dragen	tijdens	
het sporten),

• toiletspullen.

Komt u voor de driedaagse beginmeting (assessment)? 
Neem dan het volgende mee:
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Opmerkingen?
Bij Ciro doen we ons uiterste best om  
u de beste begeleiding en behandeling 
te geven. Bent u toch niet helemaal 
tevreden? Bespreek dit dan met een 
medewerker. U kunt ook terecht  
bij	onze	onafhankelijke	klachten-
functionaris.	Lees	alles	over	het	
indienen van uw klacht op  
www.ciro-horn.nl/nl/klacht-indienen

Komt u voor uw behandeling? 
Neem dan het volgende mee:

•	 geldig	identificatiebewijs 
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs),

•	 uw	medicatie	(lees	ook	de	folder	
Medicatie	In	Eigen	Beheer.	 
De verpleegkundige belt u nog  
voor uw opname.),

• een overzicht van uw apotheek van 
de medicijnen (ook de aantallen) 
die u op dit moment gebruikt  
(niet ouder dan één week),

• uw drinkvoeding (indien van 
toepassing),

• uw rollator (indien van toepassing),
• uw zuurstofdraagset (indien van 

toepassing),
• uw leesbril (indien van toepassing),
• een wekker,
• toiletspullen,
•	 voldoende	makkelijk	zittende	

kleding, nachtkleding en 
ondergoed,

Wat neemt u mee naar Ciro?

 •	 makkelijk	zittende	stevige	 
schoenen met veters (om te dragen 
tijdens	het	sporten),

•	 korte	broek	(voor	tijdens	een	
spiertraining waarbij de benen 
vrijgemaakt worden),

• schoenen voor buiten,
• regenkleding,
•	 iets	voor	uw	vrije	tijd	 

(bijvoorbeeld een boek of 
handwerk).

Tip:
Laat spullen met veel waarde 
thuis en neem zo weinig  
mogelijk geld mee. Ciro is niet
verantwoordelijk voor 
beschadiging, verlies of diefstal 
van uw persoonlijke spullen.

Meer informatie
Heeft	u	na	het	lezen	van	deze	

folder	vragen?	Een	paar	dagen	

voor dat u naar Ciro komt,  

wordt u gebeld door de 

verpleegkundige. U kunt dan  

al uw vragen stellen.  

U kunt ook contact opnemen 

met een van onze medewerkers 

op 0475 - 587 600 of een e-mail 

sturen naar info@ciro-horn.nl.
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www.ciro-horn.nl

Postadres
Postbus 4009
6080 AA Haelen

Bezoekadres
Hornerheide 1
6085 NM Horn

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