CONTACTGEGEVENS

Bericht voor de bewoners van Muiderberg:

HUISARTSENPRAKTIJK MEDI-MERE POORT

DE HUISARTSEN

In de Poort Kliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere

van Medi-Mere Poort nodigen u uit:

0294 20 70 00

“Kom over de brug!”

info@medi-mere.com

(op slechts 8 minuten afstand)

Huisartsenpraktijk Medi-Mere in de Poort Kliniek
Onze praktijk is gehuisvest in een prachtige pand: de
Poort Kliniek. Binnen de Poort Kliniek werken wij
allemaal intensief samen en willen wij graag de bewoners
van Muiderberg van harte welkom heten.
Huisartsenprakijk Medi-Mere

0294 - 20 70 00

Apotheek Medi-Mere

0294 - 20 70 01

Tandarts Tandmere

036 - 222 23 33

Fysiotherapie Medi-Mere

036 - 532 11 22

Diëtisten Simpl. Food

0320 - 23 92 23

Logopedie Flevoland

036 - 549 93 27

Verloskunde Medi-Mere

06 - 228 692 60

RondOm Podotherapeuten

088 - 11 80 500

Mend-it mediation & echtscheiding

06 - 537 736 18

Cosmetisch Kliniek Medi-Mooi

036 - 310 07 00

Derma Quality Huidtherapie

06 - 392 071 54

Kinderpraktijk Caleidoscoop

06 - 363 066 86

Hanssen Footcare

023 - 531 92 75

Imre Zorg, thuiszorg

020 - 61 68 000

Woonzorg Flevoland, thuiszorg

0320 - 22 91 73

Prikpost voor Almere Poort

036 - 532 99 88

Flevoziekenhuis

036 - 868 88 88

M

Medi-Mere

Huisartsenpraktijk en Apotheek
© 2016 La Ruelle Design

TIJD VOOR ZORGVERLENING...
www.MEDI-MERE.com

HET GEHELE PALET AAN GEZONDHEIDSZORG VLAK BIJ

Huisartsenpraktijk Medi-Mere Poort heeft een uitzonderlijk groot zorgaanbod. Naast de alledaagse huisartsenzorg leveren wij ook een scala aan
diagnostische mogelijkheden (zie kader).
Voor patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en Astma/COPD hebben
wij speciale multidisciplinaire zorgprogramma’s.
Wij werken nauw samen met onze apotheek, tandarts, fysiotherapeut, diëtist,
psycholoog, verloskundige, logopedist en het Flevoziekenhuis, allemaal
samen onder één dak: de Poort Kliniek.
Onze apotheek heeft een afhaalpunt op de Dorpsstraat in Muiderberg!

WELKOM BIJ ONZE HUISARTSENPRAKTIJK
MEDI-MERE IN ALMERE POORT
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 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 Medi-Mere Poort, huisartsenpraktijk en apotheek.

Complete en persoonlijke zorg op 8 minuten afstand.

Huisartsenpraktijk Medi-Mere Poort onderscheidt zich door persoonlijke en vertrouwde zorg. Een vast en ervaren team staat klaar om u te helpen en te ondersteunen daar waar nodig zoals het hoort: Vertrouwd, Persoonlijk en Respectvol.

Ruim 20 jaar ervaring
De Huisartsenpraktijken van Medi-Mere staan borg voor moderne en gezonde zorg en voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen. De praktijk is onderdeel van de Medi-Mere Groep en 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.
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huisarts en apotheek
bloedonderzoek
hartfilm
echo onderzoek
kleine chirurgie
spiraal plaatsing
ouderenzorg
diabetes programma
COPD en astma programma
Hart- en vaatziekten programma
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INSCHRIJVEN EN OVERSTAPPEN

Voor ons is Muiderberg geen brug te ver!
U kunt zich inschrijven via de website of ons bellen voor een
kennismakingsgesprek. Wij heten u nu alvast WELKOM!
**Overstappen kan en mag altijd!**
www.medi-mere.com

www.overstappenhuisarts.nl

