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CIRO+ bv (CIRO) biedt als derdelijns 
centrum integrale behandeling aan 
patiënten met een complexe zorg-
vraag op het terrein van chronisch 
orgaanfalen, waaronder COPD, hart- 
falen en slaapgerelateerde adem-
halingsstoornissen. 

CIRO heeft zich de afgelopen jaren 
steeds nadrukkelijker ontwikkeld als 
expertisecentrum. Expertise en visie 
op de bedrijfsmatige toepassing daar-
van heeft ertoe geleid dat het aantal 
patiënten ten opzichte van 2005 meer 
dan verdubbeld is, terwijl de kosten 
slechts met een kwart toenamen. 
CIRO beschikt over hoog gekwali-
ficeerde en deskundige medewerkers. 
Het verder ontwikkelen en toepassen 
van deze expertise heeft binnen CIRO 
steeds meer vorm gekregen. Dit is 
onlangs nog bevestigd door de ISO 
hercertificering als “Innoverend in 
diagnose en behandeling van patiënt-
en met een complex chronische 
ziekte, in het bijzonder COPD” door 
Lloyds. De afgelopen periode zijn 
nieuwe, innovatieve zorgconcepten

CIRO

in de markt gezet. In zes ziekenhui-
zen wordt niet klinische derdelijns 
behandeling onder verantwoor-
delijkheid van CIRO aangeboden. 
Tevens is in samenwerking met het 
Maastricht Universitair Medisch 
Centrum (MUMC) een slaapcentrum 
gerealiseerd en wordt de expertise-
functie door onder andere onderzoek 
nader vormgegeven.

In 2009 zijn Proteion en MUMC 
een strategische alliantie CIRO+ 
aangegaan om de zorg aan patiënten 
met chronisch falen in Zuidoost-
Nederland te versterken. 

Capgemini Consulting is destijds 
gevraagd om samen met deze par-
tijen een businessplan op te stellen 
waarin de aanleiding, de strategie 
en (financiële) voorwaarden om 
CIRO+ te realiseren beschreven wor-
den. De gezamenlijke verkenning 
van het potentieel van CIRO en de 
kansen die de markt biedt heeft 

geleid tot een door Capgemini 
Consulting uitgewerkt businessplan 
waarin een heldere innovatieve 
visie richtinggevend is voor de 
positionering en vormgeving van 
CIRO.

Proteion en het MUMC hadden de 
intentie om gezamenlijk CIRO neer 
te zetten als hét expertisecentrum 
op het gebied van orgaanfalen voor 
Zuidoost-Nederland. Innovatie vormt 
de basis voor het bedrijfsconcept 
van CIRO. De focus op expertise 
ontwikkeling tijdens het behandelen 
van patiënten en het op basis van 
die expertise innoveren van zorg-
programma’s en leveringsconcepten 
vormen de invulling van dit concept. 
De baten daarvan worden zowel bin-
nen CIRO als daar buiten gereali-
seerd. Intern door effectievere 
en goedkopere zorg. 

Een geïntegreerde zorgstructuur voor chronisch zieken.



Extern door patiënten te alloceren 
naar passende zorg waardoor de 
ziektelast en de totale kosten van 
de zorgvraag in de regio Zuidoost-
Nederland worden verminderd.

CIRO wordt vormgegeven in een 
gezamenlijke organisatie van Proteion 
en het MUMC. Om slagvaardig te 
opereren kent CIRO een zelfstandig 
bestuur dat de organisatie integraal 
aanstuurt. Conform de eisen van 
good governance in de zorg is onder 
andere een toezichthoudend orgaan 
ingesteld. 

Medio 2010 is CIRO+ bv opgericht 
en in 2011 is het academisch slaap-
centrum geopend. De inrichting van 
een program development centre en 
een datacentre zijn inmiddels gere-
aliseerd.

Program Development centre
Het Program Development Centre 
is gericht op het ontwikkelen en 
verbeteren van zorgconcepten. Het 
wordt enerzijds gevoed met hypo- 
thesen met betrekking tot de behan-
deling van patiënten en tegelijkertijd 
worden externe trends ingebracht 
waarop passende concepten worden 
ontwikkeld . Het samenbrengen van 
externe trends en ontwikkelingen 
met interne expertise en knowhow 
zorgt voor het innovatieve vermogen 
van CIRO. De ontwikkelde con-
cepten zijn gericht op het behalen 
van outcome en impact. CIRO ver-
vult een derdelijns zorgfunctie en 
versterkt het topreferente profiel 
CIRO-MUMC.

Mede door inrichting van Program 
Development wil CIRO niet alleen 
een motor zijn voor zorginnoverende 
ontwikkelingen, maar bijdragen aan 
innovatie op terreinen van gezond-
heidstechnologie, en biomedisch en 
life sciences onderzoek. 

Datacentre
Het Datacentre en de verbinding met 
de Biobank van het MUMC vormt de 
infrastructuur voor het verzamelen, 
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verwerken, opslaan en analyseren 
van gegevens en biospecimens af- 
komstig van patiënten van CIRO 
en het CIRO netwerk. Binnen het 
datacentre worden alle patiënt- en 
procesgegevens verzameld die tij-
dens de behandeling van patiënten 
ontstaan. Niet alleen meetwaarden 
worden verzameld, maar ook 
biosamples zoals bloedmonsters 
zijn onderdeel van het datacentre. 
De koppeling van deze biosamples 
aan alle patiënt- en procesgegevens 
zorgen voor een zeer complete ver-
zameling aan onderzoeksgegevens 
die zowel voor program development 
als voor wetenschappelijk onderzoek 

waardevol zijn.

De juridische verankering met het 
MUMC biedt grote kansen voor 
CIRO om verder te groeien als hét 
expertisecentrum voor de behandel-
ing van chronisch orgaanfalen in de 
regio Zuidoost-Nederland. 

Het door Capgemini Consulting uit-
gewerkte businessplan vormde de 
basis voor het realiseren van CIRO+; 
op basis hiervan zijn de (formele) 
stappen gezet om CIRO+ op te rich-
ten en nader vorm en inhoud te 
geven.
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