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Medi-Mere pakt uit
Na jaren van voorbereiding is het eindelijk zover. Medi-Mere Poort ver-
huist en pakt uit! Niet alleen groter en mooier, maar vooral patient 
vriendelijker en wijkgerichter. Het pand is volgens de nieuwste inzichten 

ingericht en voorzien van moderne technieken.
Via een enorme  intree komt de patiënt bij de ontvangstruimte van de Huisartsenprak

     tijk. De “echte” apotheek is onmiddellijk zichtbaar, geen robot maar persoonlijke zorg. Verder twee 
aparte balies voor de huisartsenpraktijk: één voor mindervaliden 
en één balie voor valide patiënten. Via de balies kom je bij de ont-
vangstruimte: mooi, licht ingericht met enkele accentkleuren rood, 
waar je even kunt wachten totdat de hulpverlener je komt ophalen. 
Onder het genot van een kop koffie kun je, zo je  wilt, via WiFi 
je mail checken of even het laatste nieuws bekijken op het wachtkamerscherm. Niet direct zichtbaar 
voor patiënten, maar wel te bezichtigen tijdens de opening op 14 september, is het communicatie cen-
trum voor alle locaties van de Medi-
Mere Groep, een conferentieruimte 
en complete nascholing ruimte voor 
personeel en een presentatie ruimte 
voor onder meer patiënten uit de 
wijk.

In Poort Kliniek zullen professionals uit diverse disciplines en 
uit de eerste en tweede lijn gaan samenwerken in een ander-
halfdelijns medisch centrum. De opzet is dat kennis en kunde 
worden gebundeld en ingezet voor een optimale patiëntenzorg. 
Het betreft een breed palet aan disciplines werkend in de eerste en twee-
delijns gezondheidszorg. Zij trekken samen op in de realisatie van dit 
centrum. In Poort Kliniek zullen de Huisartsen en medische specialisten 
zich richten zich op hun ‘kerntaken’, waardoor de medewerkers die onder-
steunende taken verrichten meer naar voren kunnen treden. Het betreft 
de inzet van praktijkondersteuning, gespecialiseerd verpleegkundigen en 
arts-assistenten.  Alle participanten zullen voordeel hebben van de Poort 
Kliniek. Allereerst de inwoners van Almere Poort, omdat zij goede afge-
stemde zorg dicht bij huis kunnen krijgen, de professionals doordat de ken-
nis en kunde van andere disciplines direct voorhanden is en de lijnen kort 
zijn, de verzekeraar omdat dubbele 
diagnostiek wordt voorkomen, de 
GGZ (-preventie) vanwege be-
handeling psychische problemen 
en preventie psychische proble-
men, GGD vanwege de preventie 
en de gemeente vanwege een go-
ede gezondheidszorgvoorziening 
voor haar burgers. 

POH GGZ, presen-
tatie op de opening!!

“GRATIS” 
psychosociale hulp.

Wat is een POH GGZ? Prak-
tijkondersteuner GGZ is een para-
medicus op HBO-niveau die is 
opgeleid om bepaalde taken van 
de huisarts over te nemen. Binnen 
Medi-Mere hebben we twee prak-

tijkondersteuners GGZ (Anne 
Ackerstaff  en Rita Jepsen), die  
uiterst kundig zijn om u bij even-
tuele psychosociale problemen te 
begeleiden. Zij houden hun spre-
ekuur op alle locaties exclusief 
voor de Medi-Mere Groep. Aan 
deze specifieke zorg zijn geen  
kosten verbonden, dit in tegen-
stelling tot zelfstandige psycholo-
gen. “Ik  hou van mensen met 
veel emotie en als   dit ze gaat  
beperken kan ik  helpen”, aldus  
Anne Ackerstaff

Nieuwsgierig?
Wie is nu mijn huisarts? Wat doet de tandarts eigenlijk? Wie 
gaat straks mijn bevalling  doen? Kan die fysiotherapeut mij 
wel helpen? Is er  ook  een diëtiste? Welke doktersassistenten 
werken er nu bij Medi-Mere? Waar opereert de orthopeed?
Al uw vragen zullen worden beantwoord op zaterdag 15 sep-
tember, de dag waarop Poort Kliniek feestelijk opent. Kom 
gezellig langs tussen 14.00 en 17.00 uur.

Feest!
Een band zal u verwelkomen en onder het genot van een kopje 
koffie wordt u door het pand geleid. Voor de kinderen zijn er 
diverse kleine verrassingen. 
Wij willen u, bewoners van Almere Poort, graag ontmoeten. 

Feestelijke  opening op 
zaterdag 15 september 

Huisartsen Medi-Mere
Apotheek Medi-Mere
Tandarts Tand-Mere
Fysiotherapie Medi-Mere
Verloskundigen 
Diëtisten Simpl. Food
Logopedie Flevoland
AVE orthopeden
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Gratis gezondheids-check op zaterdag 15 september:
cholesterol meting, bloedsuiker meting, bloeddruk met-
ing,  blessure spreekuur en spierkracht meting.
Huisartsen, tandarts, apotheker, fysiotherapeut, diëtiste, 
praktijkondersteuners staan klaar, voor al uw vragen.
PERSOONLIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN

U bent van harte 
welkom op:

van 14.00 - 17.00 uur op de
Beneluxlaan 573 - 579 

Almere Poort

15ZATERDAG

sept

2012

NIEUW in POORT: 
Afvallen onder medische begeleiding!
Een jarenlandg vertrouwd recept zal nu ook in Poort worden 
geintroduceerd: afvallen onder medische begeleiding met de 
BIA-impedantie methode. 10 kg in 12 weken is haalbaar!!
Gratis meting en vrijblijvende informatie

tijdens de open dag op 15 spetember.

Persoonlijke vertrouwde huisartsenzorg
Onze twee vaste huisartsen Sharda Das en Rob Dreissen 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 toelaat. Sharda is meestal aan-
wezig op  de dinsdag, donderdag en vrijdag en Rob op de maandag 
en woensdag. 

AVONDSPREEKUUR: ELKE WEEK!!

Het avondspreekuur is in de regel op de dinsdagavond. Medi-Mere 
biedt u het complete arsenaal aan huisartsgeneeskundige zorg.

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

U bent van harte welkom
September 2012


