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onze huisartsenpraktijken

Medi-Mere Buiten
Haasweg 9
1338 AW  Almere Buiten

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

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

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

www.MEDI-MERE.com

M Medi-Mere
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 TIJD VOOR ZORGVERLENING... 

Medi-Mere Duin
(Nu nog te gast in
de Poort Kliniek)



WELKOM BIJ HUISARTSENPRAKTIJKEN MEDI-MERE
Bent u op zoek naar een “echte” 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 persoon-
lijke 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 Medi-Mere, huisartsenpraktijk en apotheek.

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

Complete en persoonlijke zorg
De Huisartsenpraktijken van Medi-Mere onderscheiden zich door persoonlijke en 
vertrouwde zorg. Een vast en ervaren team staat klaar om u te helpen en te onder-
steunen daar waar nodig zoals het hoort: Vertrouwd, Persoonlijk en Respectvol.

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

Voor patiënten met diabetes, hart -en vaatziekten en 
Astma/COPD  en voor onze ouderen patiënt heb-
ben wij speciale multidisciplinaire zorgprogramma’s. 
Wij hebben regelmatig overleg met specialisten.

Wij hebben een bijzonder groot pakket aan onderzoek en behandel 
mogelijkheden in de praktijk, van bloedonderzoek tot echoscopie, van 
het plaatsen van spiraaltjes tot kleine chirurgische ingrepen.

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

De praktijken van Medi-Mere zijn open voor nieuwe 
patiënten. Een vast team staat voor u klaar. U kunt zich 
inschrijven via de website of  ons bellen voor een kennis-
makingsgesprek. Wij heten u nu alvast WELKOM!
Overstappen kan en mag altijd!

INSCHRIJVEN EN OVERSTAPPEN

CHRONISCHE ZORG

DIAGNOSTIEK & INTERVENTIE

CURATIEVE ZORG

PREVENTIEVE ZORG

T 036 - 532  99  88 www.medi-mere.com      www.overstappenhuisarts.nl


