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Postadres
Huisartsenpraktijken Medi-Mere 
Postadres: Beneluxlaan 573
1363 BJ Almere

T. 036 532 99 88
F.  036 532 99 33
E.  info@medi-mere.com
   06 203 56 389

Social Media

www.facebook.com/medimere/

twitter.com/MediMere

www.youtube.com/medi-mere

plus.google.com/s/medi-mere/top

Tijd voor zorgverlening

De kracht van samenwerken

Huisarts   
Apo Medi-Mere  
Apo Almere Haven
Fysio Medi-Mere
Fysio de Haak
Diëtist 
Verloskunde 
Tandarts
Psycholoog
Logopedie 
Podotherapie
Huidtherapie
Flevoziekenhuis
Spoedpost

Woonzorg
Buurtzorg
Imrezorg
Zorgfix
Curae zorg

036 532 99 88
036 522 99 91
036 547 10 00
036 532 11 22
036 531 31 31
0320 23 92 23
06 228 69 260 
036 222 23 33
06 284 55 226
036 549 93 27 
088 11 80 500
06 392 07 154
036 868 88 88
0900-2030203

0320 22 99 73
0900-6906906
020 616 80 80 
036 537 08 43
036 525 55 75



Vertrouwde zorg
Bent u op zoek naar de vertrouwde huisarts, een 
huisarts die tijd voor u en uw gezin heeft, een huisarts 
die luistert en volledig op de hoogte is van uw situatie? 
Bent u op zoek naar zorg die aansluit bij uw wensen 
en persoonlijke omstandigheden? Wij willen graag die 
huisarts voor u zijn en de zorg leveren die bij u past. Wij 
willen graag kennis met u maken en u van harte welkom 
heten bij Huisartsenpraktijken Medi-Mere.

Ruim 20 jaar ervaring
De Huisartsenpraktijken van Medi-Mere staan borg 
voor moderne en gezonde zorg en voldoen aan alle 
gestelde kwaliteitseisen. Medi-Mere heeft al ruim 20 
jaar ervaring in de huisartsenzorg binnen Almere. 
Kleinschaligheid, een vast geroutineerd kundig team 
en een gestroomlijnde backoffice zorgen ervoor dat 
onze slogan “Tijd voor zorgverlening...” goed wordt 
uitgedragen.

Geaccrediteerde praktijken
Met het keurmerk van het 
Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) laat Medi-
Mere zien dat wij kwaliteit 
belangrijk vinden en dat wij 
blijvend en systematisch werken aan verbetering.

Curatieve zorg
Hiermee bedoelen wij het volledige zorgpakket van de 
huisarts voor jong en oud.

Preventieve zorg
Preventieve zorg zal een vast onderdeel zijn in ons 
antwoord op uw zorgvraag, wij staan voor een gezonde 
en actieve leefstijl.

Diagnostiek en Interventie
Wij hebben een bijzonder groot pakket aan onderzoek 
en behandel mogelijkheden in de praktijk, van bloed-
onderzoek tot echoscopie, van het plaatsen van spiraal-
tjes tot kleine chirurgische ingrepen.

Chronische zorg
Voor patienten met diabetes, 
hart -en vaatziekten en Astma/
COPD hebben wij speciale mul-
tidisciplinaire zorgprogram-
ma’s. Wij bieden het complete 
pakket en hebben regelmatig 
overleg met de specialist.

E-Health programma’s
Spreekuren kunnen op verzoek worden ondersteund 
door diverse e-health en zelfmangement programma’s

Maximale bereikbaarheid
Wij zijn de gehele werkdag maximaal telefonisch bereikbaar 
en hebben diverse telefonische spreekuren met de 
huisartsen naar keuze. Wij bieden u terugbel fasciliteiten 
aan per telefoon als op de website. Tevens wordt op onze 
site de telefonische drukte zichtbaar gemaakt.

Patientenportaal: Mijngezondheid.net
Via dit portaal heeft u deels inzage in uw dossier en 
kunt op een heel eenvoudige wijze vragen stellen aan 
u huisarts, medicijnen bestellen en rechtstreeks een 
afspraak maken op het spreekuur van uw huisarts.

Welkom bij Medi-Mere ZorgaanbodDe Medi-Mere locaties

“Fijne betrouwbare huisartsen 
die goed luisteren en 
goed handelen”

Medi-Mere Buiten
Haasweg 9
1338 AW  Almere Buiten

Medi-Mere Poort
(Poort Kliniek)
Beneluxlaan 573 
1363 BJ  Almere Poort

Medi-Mere Stad
(Bartok Kliniek)
Bartokweg 161
1311 ZX  Almere Stad

Medi-Mere Haven
(ZorgpleinAlmere)
Kerkstraat 90
1354 AC  Almere Haven

Medi-Mere Duin
(nu nog gast in 
  Poort Kliniek)

Groot en toch klein
Er wordt weleens beweerd dat Medi-Mere groot aan 
het worden is. Dit is zeker waar op organisatieniveau: 
er is een goed en krachtig werkend management 
binnen onze platte organisatie waarbij de telefonie 
en post/emailverkeer gecentreerd is en de dagelijkse 
administratieve zaken plaatsvinden. Op patiënt 
niveau heeft Medi-Mere relatief kleine praktijken 
waarbij juist door de organisatievorm huisartsen en 
doktersassistenten ontlast worden in een administratieve 
taken waardoor er meer tijd wordt gerealiseerd voor 
de patiënt, het antwoordapparaat is verdwenen en de 
assistente ontvangt u aan de balie: Zorg zoals het hoort: 
Vertrouwd, Persoonlijk en Respectvol.


