
Door de cliënt bekeken 
Huisartsenpraktijkonderzoek
Ervaringen van patiënten over de huisartsenpraktijk 
zijn wezenlijk belangrijk. Kijkend door de ogen van je 
cliënt worden zaken anders belicht en kun je tot verras-
sende ontdekkingen komen.
Begin dit jaar heeft er een groot onderzoek plaatsgevonden 
in de huisartsenpraktijken Medi-Mere Buiten, Medi-Mere 
Stad en Medi-Mere Poort. Zowel de huisarts als de samen-
werkende disciplines (apotheek, fysiotherapeut en diëtiste) 
hebben onder hun patiënten tezamen zo’n 1500 kaarten 
uitgedeeld met een persoonlijke inlogcode voorop de web-
site, waar vele vragen werden gesteld over hun ervaringen 
met de praktijk. De resultaten worden binnenkort gepu-
bliceerd op de website van Medi-Mere. Enkele conclusies: 
de algehele score voor de drie locatie waren ruim vol doende, 
deze varieerde van 8,1 tot 8,6. De kunde en de kennis van 
de huisartsen scoorden boven het landelijk gemiddelde. 
De drie locatie zijn uitstekend uitgerust, schoon en stralen 
professionaliteit uit. Een belangrijk minpunt was dat de uit-
looptijd van enkele huisartsen als vervelend werd ervaren 
en een vaste huisarts soms werd gemist. Het eerste punt is 
een verbeterplan voor 2012. Het laatste punt behoort inmid-
dels overigens tot het verleden: alle locaties hebben op dit 
moment een vast deskundig team, waarbij allen de intentie 
hebben uitgesproken zich aan Medi-Mere te binden. Een be-
langrijke stap voor waarborging van de continue zorg.
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Medi-Mere 
wenst u allen
hele fijne feestdagen 
en een 
gezond 2012 !

Medi-Mere staat voor u klaar
Met 2012 in aantocht wordt de zorg steeds meer en meer kriti-
scher bekeken. Bezuinigingen worden alom aangekondigd, gezond-
heidscentra dienen te fuseren, het budget gaat omlaag en het taken-
pakket van de huisarts wordt uitgebreid. Een onzekere toekomst?
Dit jaar hebben de huisartsenpraktijken van Medi-Mere keihard gewerkt om 
op de toekomst voorbereid te zijn. Persoonlijke zorg in de vertrouwde huis-
artsenpraktijk blijft mogelijk. De gestroomlijnde organisatie van Medi-Mere 
zal het vaste team van huisartsen op alle locaties ondersteunen, zodat ook 
in 2012 de voor u o zo belangrijke zorg gegarandeerd blijft. Een slimme 

telefooncentrale en een patiënt-
vriendelijke website zorgt voor 
een  maximale bereikbaarheid. 
Speciaal opgeleide doktersassis-
tenten zullen van 08.00 tot 17.00 
uur al uw vragen met uiterste 
zorgvuldigheid beantwoorden. 
Medi-Mere blijft voor u zor-
gen. Nog geen patiënt? Meldt 
u dan aan. Wij willen graag in 
een kennismakingsgesprek u 
nog meer vertellen over wat 
Medi-Mere u te bieden heeft.

Huisartsenpraktijken
van Medi-Mere 
Pluspraktijk
De titel pluspraktijk is be-
doeld voor praktijken, die 
zich met hun serviceaanbod 
bijzonder onderscheiden 
richting de patiënt. Sinds juli 
dit jaar is Medi-Mere trots 
eigenaar van deze titel voor 
alle locaties.

Voorwaarden die gesteld zijn 
om deze titel te krijgen zijn 
onder meer dat de praktijk 
zonder onderbreking open 
is tussen 08.00 en 17.00 uur, 
de praktijk gedurende deze 
tijden ook continue tele-
fonisch bereikbaar is, er een 
Door de Client Bekeken Huis-
artsenpraktijkonderzoek heeft 
plaats gevonden, patiënten 
online een afspraak kunnen 
maken op het  spreekuur van 
hun eigen huisarts; de patiën-
ten via een beveiligde omge-
ving vragen kunnen voorleg-
gen aan hun huisarts (email 
consult) en de telefonische 
bereikbaar geregeld wordt 
via een intelligent telefoon-
systeem.  Allemaal voor-
waarden die passen binnen de 
persoon lijke en vertrouwde 
visie van Medi-Mere: 
“Tijd voor zorgverlening..”

Medi-Mere
is een moderne, dynamische 
huisartsenpraktijk en wij 
staan garant voor professio-
nele en persoonlijke zorg. U 
ervaart bij ons het intieme 
en vertrouwelijke karakter 
van de apotheekhoudende 
huisartsenpraktijk in een 
modern jasje. Ons team met 
vaste deskundige huisartsen, 
op alle locaties, staat voor u 
klaar.

Mijngezondheid.Net
Gezondheidszaken snel en 
makkelijk te regelen.
“Mijngezondheid.Net” is een persoonlijk 
zorg dossier op internet en biedt de moge-
lijkheid uw eigen dossier bij te houden en op 
eenvoudige, geheel beveiligde wijze, te com-
municeren met uw huisarts of apotheker.
Patiënten van Huisartsenpraktijk Medi-Mere 
Buiten, Stad en Poort kunnen al enige tijd via de 
beveiligde site “Mijngezondheid.Net” delen van 
hun dossier inzien, herhaal medicatie aanvragen, 
een medicatie paspoort uitprinten en vragen stel-
len aan hun huisarts. 

Afspraak maken met uw huisarts
Uniek is verder de mogelijkheid om rechtstreeks, 
zonder tussenkomst van een assistente, een af-
spraak te maken op het spreekuur van hun eigen 

huisarts. Wij nodigen u van harte 
uit om gebruik te maken van deze 
unieke mogelijkheid. Kijk voor 
meer informatie en meldt u aan 
op:www.medi-mere.com/dossier.

Wie vindt u op de 
Medi-Mere locaties?
Huisarts  036 5329988
Apotheek   036 5229991 
Fysiotherapie 036 5321122
Verloskunde 036 5400266
Diëtisten 0320 239223 
Verpleeg zorg  036 5329988
Psychologe 036 5329988

Wat biedt Medi-Mere nog meer? 
* Telefonisch continu bereikbaar
   van 08.00 tot 17.00 uur
* Avondspreekuur
* Allergie-spreekuur
* Overgangsspreekuur
* Wratten-spreekuur
* Bloedafname
* Hartfilmpje, longfunctie en gehoortest
* Complete reisadvisering- en vaccinaties
* Uitgebreide chirurgische verrichtingen
* Overgewichtsbegeleiding
* Uitgebreide medicatie bezorg service

M  Medi-Mooi
E s t h e t i s c h  K l i n i e k

Nieuw in Almere
Met botox en/of fillers ver-
sterken wij uw uitstraling, 
zodat u zich mooier voelt 
en het uiterlijk heeft dat bij 
u past. Om dit te creëren 
staat voor ons een natuurlijk 
resultaat, waarbij uw karak-
ter en persoonlijkheid be-
houden blijft, voorop.

Tel: 036 3100 700
www.medi-mooi.nl


