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Medi-Mere Poort uitgelicht 

Apotheker in Poort
Geen robot, maar persoonlijke zorg!

Medi-Mere Poort groeit gestaag. De tijd is 
rijp om een apotheker te introduceren. 
“Geen pasjes, geen schermpje maar een daad-
werkelijk persoon.  Innovatie in de zorg is prima, 
echter op het moment dat de persoonlijke en ver-
trouwde zorg in het geding komt moet je afzien 
van high-tech en mensen bieden wat ze echt wil-
len”, aldus Tuyen. Het is fijn een apotheker op de 

werkvloer te hebben. Korte lijnen met de apotheker staan garant 
voor goede en optimale zorg. 

Binnenkort in Poort: Tandmere
kindvriendelijke tandarts

Een gezond gebit en een stra-
lende lach. Hiervoor kunt u bij 
Tandmere terecht. Een tand-
artspraktijk die  rekening houdt 
met de wensen van de patiënt. 
De praktijk heeft daarom flexi-
bele openingstijden. Naast de 
reguliere werktijden is Tand-
mere ook ’s avonds en in het 
weekend geopend, dus  patiën-
ten kunnen langskomen wan-
neer het hen uitkomt. Tevens is 
het mogelijk om meerdere uit 
te voeren behandelingen in één 
afspraak te plannen. De praktijk 
neemt de tijd voor de patiënten. 
Maar liefst 40% van de bevol-
king zegt angstig te zijn voor 
de tandarts. Hier gaat Tandmere 
vakkundig en begripvol mee 
om. De tandarts zal de patiënten 
goed voorlichten en de behan-
delingen uitgebreid doorne-
men. Dit wordt vooral versterkt, 
doordat de patiënten altijd één 

vaste behandelaar zullen heb-
ben. De praktijk is overigens erg 
kindvriendelijk, zodat kinderen 
in hun vroege levensjaren geen 
angst ontwikkelen voor een 
bezoekje aan de tandarts. “Het 
is  altijd weer een uitdaging kin-
deren lachend de praktijk te zien 
verlaten.” 
Door de goede contacten met de 
tandtechnicus zijn, naast de ge-
bruikelijke behandelingen, ook 
vele cosmetische behandelingen 
mogelijk. Door toepassing van 
de nieuwste technieken en mate-
rialen zijn vele  cosmetische be-
handelingen direct aan de stoel 
uit te voeren. 

Houdt www.tandmere.nl goed 
in de gaten en kom spoedig een 
kijkje nemen in de praktijk. De 
praktijk is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer en heeft 
ook gratis parkeergelegenheid. 
Bij Tandmere zal de patiënt zich 
door de moderne, doch huise-  
lijke inrichting, snel thuis voe-
len.
Amir Aghagalal, tandarts

Huisartsenpraktijk 
Medi-Mere Poort 
groeit uit haar jas
Onze twee vaste huisartsen 
Sharda Das en Rob Dreis-
sen zorgen voor continue en 
persoonlijke zorg. Altijd is 
een van hen op de praktijk 

beschikbaar. U mag zelf kiezen bij wie u op het 
spreekuur wilt komen, zolang de agenda dit toe-
laat. Sharda is meestal aanwezig op  de dinsdag, 
donderdag en vrijdag en Rob op de maandag en 
woensdag. Het avondspreekuur is in de regel op de 
dinsdagavond. Medi-Mere biedt u het complete ar-
senaal aan huisartsgeneeskundige zorg. Intensieve 
begeleiding voor patiënten met diabetes en hart- 

en vaat ziekten wordt ver-
zorgd door de praktijkver-
pleegkundige Remco Stam. 
Stressklachten en andere 
psychosociale problemen 
worden begeleid door Rita 
Jepsen. Voor elke vraag of 
probleem staan wij voor u 
klaar met een oplossing.
  

Nieuw: Apotheker in Poort
Nieuw is dat de apotheek service punt een ‘ech-
te apotheek’ gaat worden: Een apotheker wordt 
toegevoegd aan ons team en kan u bijstaan voor 
alle vragen over medicatie. Bij het verlaten van 
de spreekkamer kunt u meteen uw medicatie 
ophalen. 

Nieuw: Tandarts in Poort
Ook zijn we trots te kunnen 
melden dat een tandarts het 
team gaat aanvullen en zich 
snel zal gaan vestigen bij ons. 
De praktijk Tandmere zal een 
begrip worden in Almere Poort.

Nieuw: Nieuw pand
Al met al groeit Medi-Mere 
Poort uit zijn jonge jas, dit 
betekent dat we medio dit jaar 
zullen gaan verhuizen naar een 
groter pand, 200 meter ver-
derop. Een geweldig mooi pand 
waar nog meer zorg geboden 
gaat worden dan nu al het geval 
is. Hierover zullen we u snel  
meer gaan berichten.

Tandmere
A L M E R E - P O O R T

Klachten aan uw spieren 
of gewrichten?

Bij ons kunt u terecht voor 
advies en behandeling! 

Fysiotherapie
Manuele therapie
Oedeem therapie

Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie

Medische revalidatie
Dry Needling 
Triggerpoint

Curetape
Acupunctuur

036-5321122
www.fysiomere.nl

Wat biedt Medi-Mere? 
* Telefonisch bereikbaar
   van 08.00 tot 17.00 uur
* AVONDSPREEKUUR
* Medicatie bezorg service
* Wrattenspreekuur
* Psychologische hulp
* Bloedafname
* Reisadvisering/vaccinaties
* Allergiespreekuur
* Overgangsspreekuur
* Hartfilmpje
* Longfunctietest
* Gehoortest
* Chirurgische verrichtingen
* Overgewichtbegeleiding

              Zaterdag 17 maart
12.00 -  16.00 uur
Open dag Medi-Mere Poort

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 17 maart een kijkje 
te komen nemen achter de schermen van Medi-Mere Poort. Maak 
kennis met onze apotheker en tandarts en  vele andere zorg verle-
ners. Onder het genot van een kop koffie met gebak, zullen wij u 
rondleiden.
Gratis gezondheids-check:  cholesterol meting, bloed-
suiker meting, bloeddruk meting,  blessure spreekuur en 
spierkracht meting.
Huisartsen, tandarts, apotheker, fysiotherapeut, diëtiste, 
praktijkondersteuners staan klaar, voor al uw vragen.
PERSOONLIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN

Voor alle nieuwe inschrijvingen op deze dag 
een bijzondere attentie.  (overschrijven mag altijd)

Diëtisten in Medi-Mere

Heb je hulp nodig bij het aan-
passen van je voeding omdat 
je ziek bent of omdat je af wil 
vallen, dan ben je bij ons aan 
het goede adres! Wij geven aan 
 iedereen een persoonlijk advies. 
Voeding waardoor jij je goed 
voelt! Tot gauw!

Eline en Natascha
0320-239223

Alle inwoners van Almere 
Poort kunnen en mogen 
bij ons de medicatie komen 
ophalen. De vertrouwde ser-
vice bij de Albert Heijn blijft 
uiteraard gewoon bestaan.
Tuyen Nguyen, apotheker


