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• Ciran, concept, visie, werkwijze
• Film, stellingen en discussie
• Patiёntverhaal

Programma



Stichting Ciran biedt medisch specialistisch
revalidatiezorg aan patiёnten met ernstige
meervoudige beperkingen in fysieke en
mentale belastbaarheid.

Eerdere behandeling  in eerste of tweede lijn
heeft geen afdoende resultaat opgeleverd.

Wie is CIRAN?



CIRAN : ontstaanswijze

2000: conceptontwikkeling 

2009: toelating tot instelling voor medisch 
specialistische zorg (revalidatiegeneeskunde)

2011: landelijke dekkingsgraad (9 centra met 19 
vestigingen) voor multidisciplinaire zorg bij
chronische klachten 



CIRAN : verzekerde zorg

Ciran: medio 2009 toegelaten door het ministerie

van VWS als instelling voor medisch specialistische

zorg, in kader van de WTZi

• Alle zorg die Ciran verleent, wordt vergoed

vanuit de basisverzekering (eigen risico-

regeling van toepassing)

• Geen noodzaak tot aanvullende verzekering

of speciale polisvoorwaarden.
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Almere Preventiecentrum

Amersfoort DBC

Amsterdam CIR

Arnhem CIR

Breda R-elan

Den Bosch Symphony

Den Haag Symphony

Enschede DBC

Eindhoven Symphony

Eindhoven Top-Care

Groningen Impuls

Vestigingen expertise-centra:

Heerenveen DBC

Maastricht Top-Care

Nijmegen Top-Care

Roermond Groenewoud

Rotterdam Top-Care

Tegelen Top-Care

Utrecht Symphony

Venlo Top-Care

Zwolle CIR
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Uitvoering

1. multi-disciplinair zorgteam

2. vast lesrooster: 16 weken, gemiddeld 2

dagdelen per week

3. individuele en groepstrainingen
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Uitvoering

4. interventies op 5 assen:

– Mentale conditie

– Fysieke conditie

– Persoonlijkheid

– Primaire coping

– Existentiёle coping (zingeving)

5. Uitkomstgestuurde zorg met evaluaties





10

CIRAN,     visie op gezondheid 

Integrale benadering van mobiliteit van geest en 

gezondheid: medisch-technische en medisch filo-

sofische aspecten in balans t.b.v. gezondheidsherstel

en klachtontkoppeling

CIRAN definitie van gezondheid:

Gezondheid is de individuele kunst van het steeds

opnieuw bereiken van het persoonlijk lichamelijk,

geestelijk en maatschappelijk evenwicht door het

kunnen reageren en anticiperen op de gebeurtenissen

en wisselwerkingen in de eigen omgeving.
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Resultaatgericht, voorspelbaar en duurzaam

• Behandeling leidt tot beїnvloeding stoornisniveau

en belastbaarheid

• Verminderen/opheffen van ervaren gezondheids-
belemmeringen

• Verdieping van inzicht in achterliggende oorzaken

van klachten en herstelmechanismen

• Verbetering van zelfmanagement kwaliteiten

• Preventie van onnodige  zorgconsumptie

• Activering in dagelijks functioneren in betaald of 
onbetaald werk
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• Ciran biedt daadwerkelijk voorspelbare 
en duurzame oplossingen bij stagnatie 
in het herstel van het maatschappelijk 
participeren

• > 90% van de patiёnten haalt de 
doelstelling

Resultaatgericht, voorspelbaar en duurzaam
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• Retrospectief onderzoek toont slechts 
een zeer gering % terugval in 
functioneren 1 jaar na afsluiting van de 
behandeling

• Hoge patiёnttevredenheid: 

85% tevreden – zeer tevreden

Resultaatgericht, voorspelbaar en duurzaam
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Dank voor uw aandacht


