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informatie 
Slaap- 
centrum

Alles over uw bezoek  
aan ons Slaapcentrum



Jurgen,
longpatiënt
en specialist
van zijn 
eigen leven
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Algemene informatie

In uw afspraakbrief leest u wanneer u wordt verwacht bij 
het Academisch Slaapcentrum Ciro. In de folder die u nu 
leest, vindt u alle belangrijke, praktische informatie voor 
uw bezoek. Lees daarnaast de folder over uw slaap
onderzoek of behandeling. 

Parkeren
Als u het terrein van Ciro op rijdt, houdt 
u meteen links aan en volgt u de borden 
richting de hoofdingang van Ciro. U kunt 
zich eventueel voor de deur af laten 
zetten en parkeren op de parkeerplaats. 
Let op: direct naast de ingang zijn enkel 
invalideparkeerplaatsen. 

Roken en parfum
Op het hele terrein van Ciro geldt een 
algemeen rookverbod. Ook vragen we  
u om geen (sterke) geuren zoals in 
parfum, haarlak en aftershave te 
gebruiken. Deze geuren kunnen 
klachten oproepen bij (long)patiënten. 

Polibezoek
Komt u alleen voor een polibezoek, 
ofwel een gesprek met arts of 
verpleegkundige? Dan neemt u het 
volgende mee:
•  geldig identificatiebewijs  

(paspoort, ID-kaart of rijbewijs),
•  en de hulpmiddelen voor uw 

therapie (bijv. CPAP-apparaat met 
alle toebehoren).

Als u een nacht blijft slapen, vindt u 
alle belangrijke informatie onder het 
kopje: Een nacht slapen. 
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Een nacht slapen: 
praktische informatie 

Hieronder vindt u alle praktische  
informatie voor als u een nacht  
komt slapen in het Academisch  
Slaap centrum Ciro.

Ziek of verkouden? Verzet uw afspraak!
Bent u ziek of verkouden? Neem dan 
contact op met de afdeling Planning 
(0475-587 600) om uw afspraak te 
verzetten. Ook een lichte verkoudheid 
of pijnklachten hebben invloed op uw 
slaap. We kunnen dan namelijk geen 
goede metingen doen. 

Heeft u hulp nodig bij de verzorging of 
gebruikt u (medische) hulpmiddelen?
Wij vragen u in dit geval zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen met  
de afdeling Planning (0475 - 587 600) 
en te vragen naar de slaapanalisten.
De slaapanalisten zullen dan de  
mogelijkheden met u bespreken.

Allergie of dieet
Als u een allergie hebt of een dieet 
volgt, geef dit dan vooraf aan ons  
door. U kunt hiervoor bellen naar  
0475-587 600 en vragen naar onze 
voedings consulent. 

Belangrijke voorbereidingen 
•  Gebruik geen bodylotion en crèmes. 

De elektrodes (stickers met draden 
om uw slaap te meten) blijven 
anders niet goed plakken.  

•  Verwijder kunstnagels en nagellak 
van middelvinger en wijsvinger van 
beide handen. 

•  Graag uw baard afscheren,  
ook stoppels van een paar dagen. 
De elektrodes blijven anders niet 
goed plakken.

•  Drink geen cafeïnehoudende 
dranken, zoals koffie, thee en cola 
voordat u gaat slapen. Deze dranken 
kunnen van invloed zijn op uw slaap.

Let op:
Niet alle behandelingen 
worden volledig vergoed door 
de zorgverzekering. U kunt dit 
het beste navragen bij uw 
eigen zorgverzekeraar.
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Wat neemt u mee? 
Vergeet niet het volgende mee te  
nemen als u een nacht komt slapen:
•  Geldig identificatiebewijs  

(paspoort, ID-kaart of rijbewijs),
•  Uw medicatie voor één dag en avond.
•  Een overzicht van de medicatie die  

u momenteel gebruikt (denk ook 
aan aantallen en hoeveelheden).

• Inlogggevens MijnCiro*.
• Toiletspullen, waaronder shampoo.
• Uw eigen hoofdkussen.
•  Hulpmiddelen voor uw therapie,  

indien u deze gebruikt (b.v. CPAP- 
apparaat met alle toebehoren).

*	 	Indien	u	heeft	aangegeven	graag	
gebruik	te	maken	van	het	patiënten-
portaal	MijnCiro,	heeft	u	eerder	een	
e-mail	ontvangen	met	daarin	uw	
gebruikersnaam	(uw	e-mailadres)	 
en	wachtwoord.	Deze	gegevens	 
heeft	u	o.a.	nodig	om	een	digitale	
vragenlijst	bij	Ciro	in	te	vullen.	Het	is	
daarom	handig	om	de	inloggegevens	
thuis	goed	te	bekijken,	zodat	u	het	
wachtwoord	uit	uw	hoofd	kent.

Faciliteiten
U verblijft op een éénpersoonskamer 
met toilet, badkamer, tv en Wifi- 
verbinding. U kunt op uw kamer  
gebruikmaken van uw mobiele telefoon, 
totdat u gaat slapen en de metingen 
starten. Handdoeken zijn aanwezig. 

Eten en drinken
Ontbijt is inbegrepen bij uw verblijf.  
Let op: in de afspraakbrief leest u of 
de avondmaaltijd ook inbegrepen is. 
Op de afdeling is koffie en thee verkrijg-
baar. U kunt eventueel zelf frisdrank en 
tussendoortjes meenemen. Er is een 
magnetron en een koelkast aanwezig 
op de afdeling. Ook cafeïnevrije koffie 
en rooibosthee zijn aanwezig. Deze 
dranken mag u wel nuttigen voordat  
uw slaaponderzoek start.

In Brasserie Aubergine is ook een 
(beperkt) aanbod aan eten en drinken 
verkrijgbaar waar u (tegen betaling) 
gebruik van kunt maken. Openingstijden: 
ma. t/m vrij. 07.00 - 19.30 uur. 

Tip:
Laat waardevolle spullen thuis 
en neem zo weinig mogelijk 
geld mee. Ciro is niet aan
sprakelijk voor beschadiging, 
verlies of diefstal van uw 
persoonlijke eigendommen.
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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? Dan kunt u uw onvrede als 
eerste bespreken met een medewerker. 
U kunt ook terecht bij onze onaf - 
han  ke lijke klachtenfunctionaris, 
Marjanka Janssen. Lees alles over  
het indienen van uw klacht op  
www.cirohorn.nl/klachtindienen 

Vragen?
Lees ook de folder over uw slaap-
onderzoek of behandeling. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met het 
Academisch Slaapcentrum Ciro via de 
contactgegevens op de achterzijde van 
deze folder! 

We wensen u een prettig verblijf!

Opmerkingen en/of vragen
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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

F +31 (0)475 582 618

info@ciro-horn.nl
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