
POORTNIEUWS I 27 

Huisarts en cardioloog voeren gezamenlijk consult

Verzekerde zorg
HartKliniek Flevoland biedt verzekerde 
zorg aan voor hartpatiënten. Er zijn geen 
kosten voor patiënten, wel is er een ver-
wijzing nodig van huisarts of medisch 
specialist. Je hoeft niet bij te betalen!

In HartKliniek Flevoland staan twee 
vertrouwde en gerenommeerde cardiolo-
gen voor je klaar: dokter Menno Baars 
en dokter Chris Hie. Zij hebben hun spo-
ren ruim verdiend binnen de algemene 
ziekenhuizen en staan bekend om hun 
luistervermogen, aandacht en een vrien-
delijke en menselijke benadering.

In overleg met huisartsen, thuiszorg, 
ambulancedienst, zorgverzekeraars en 
patiëntenorganisaties hebben dokter 
Menno Baars en dokter Chris Hie beslo-
ten een geheel nieuw cardiologisch cen-
trum op te richten waarbij hartpatiënten 
centraal komen te staan en er meer tijd is 
voor diagnostiek, uitleg en begeleiding. 

Meer dan standaard
HartKliniek Flevoland wil meer doen dan 
standaard. En daarom luisteren wij graag 
naar jou. Niet alleen betreffende klach-
ten en aandoeningen, maar vooral naar 
wat jij wilt dat wij voor je doen. Voor 
jou als patiënt van Hartkliniek Flevoland 
biedt dit grote voordelen. Wij nemen je 

serieus. En zowel het gesprek met de car-
dioloog alsook alle aanvullende onder-
zoeken worden in één afspraak gedaan. 
Dat scheelt jou kostbare tijd en onzeker-
heid en je krijgt meteen de uitslag van 
de onderzoeken mee en de behandeling 
wordt direct afgestemd op de nieuwste 
bevindingen. 

Uniek in Nederland
Je huisarts wordt bovendien direct ge-
informeerd én ook de mogelijkheid ge-
boden – als dit nodig is – gezamenlijk 
vervolgspreekuur en/of huisvisite te 
houden. Cardioloog én huisarts staan 
dan samen voor jou ter beschikking ach-
ter één bureau of tijdens visite. Dat is 
uniek in Nederland. 

Bij vrouwen worden hartklachten vaak 
onderkend met ernstige gevolgen soms. 
HartKliniek Flevoland opent daarom een 
speciale poli voor vrouw en hart. Tevens 
opent HartKliniek Flevoland een  cardio-
genetisch DNA-spreekuur om erfelijke 
hartziekten in een vroegtijdig stadium op 
te sporen en om ernstige ritmestoornis-
sen en plotse hartdood bij bijvoorbeeld 
sporters te kunnen voorkomen.

Dr. Baars: “HartKliniek Flevoland 
voegt heel veel toe. Wij denken dat wij 
met onze inzet van meerwaarde zijn 

voor het zorgaanbod in Almere. Zo wil-
len wij graag veel meer de tijd nemen 
voor onze patiënten en ook veel beter 
luisteren. Gewoon persoonlijke aandacht 
en zorg bieden. Niemand hoort zich zor-
gen te maken, iedereen moet weten waar 
hij aan toe is en zich vertrouwd kun-
nen voelen. Zekerheid. Wij starten een 
kliniek waar de patiënt de vruchten van 
plukt. Wij vinden het gewoon fijn om 
onze kennis voor jou in te zetten en zijn 
dankbaar voor je vertrouwen. Wij zijn 
daarom ook 24 uur per dag bereikbaar 
voor overleg met de huisarts of het zie-
kenhuis in spoedgevallen. En bij patiën-
ten die zich moeilijk kunnen verplaatsen, 
komen wij gewoon thuis. Wij vinden dat 
dit echt nodig is”. 

Samenwerking
Dr. Hie: “Wij vinden goede samenwer-
king met alle zorgverleners heel belang-
rijk. Jij, als patiënt moet er op kunnen 
vertrouwen dat al je medische gegevens 
altijd wanneer dat nodig is beschikbaar 
zijn. Daarom werken wij met het nieuw-
ste elektronisch patiëntendossier dat je 
bij ons zelf kunt inzien en al onze pa-
tiënten krijgen alle gegevens zoals medi-
sche brieven en bijvoorbeeld het ECG in 
een paspoort mee naar huis. Ketenzorg 
is belangrijk voor hartpatiënten. Wij zijn 
daarom in gesprek met alle partijen om 
tot een optimale afstemming van jouw 
zorg in de regio te komen”.

Ook de huisartsen zijn blij met de car-
diologen. Han van de Steeg, huisarts en 
eigenaar van de Medi-Mere Groep: “Wij 
hebben binnen onze PoortKliniek al een 
breed aanbod van verschillende zorgdis-
ciplines. Cardiologie past daar prima bij. 
Dr. Hie en Dr. Baars staan goed aange-
schreven en wij zien met vertrouwen de 
samenwerking tegemoet. De intensieve 
samenwerking tussen de eerste lijn en de 
tweede lijn (de cardiologen) is iets waar 
we ons erg op verheugen: niet alleen de 
huisarts maar ook de fysiotherapeut, psy-
choloog en diëtiste zullen samen met de 
cardioloog de hartpatiënt ondersteunen”.

redactie n

Na maanden van voorbereiding is het zo ver – in november 

opent in Almere Poort HartKliniek Flevoland haar deur. De toe-

gang tot deze cardiologische kwaliteitskliniek is gemakkelijk, 

iedereen is welkom!

Diensten in Almere Poort 
uitgebreid met cardiologie


